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Νέο φάσμα εν όψει
Ανακτά σιγά-σιγά η ΕΕΤΤ το λειτουργικό της ρόλο και μάλιστα σε ένα ρόλο που ξέρει
πολύ καλά και τον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς πολλές φορές και με διαφορετικές
προεδρίες.
Μιλάμε βέβαια για την κατάρτιση ενός νέου διαγωνισμού φάσματος συχνοτήτων κινητής,
που θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στους -φυσικούς- παρόχους.
Ξεκίνησε λοιπόν η Δημόσια Διαβούλευση για 11 δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων στην
ζώνη 1800 MHz που θα διατεθούν σε δύο φάσεις.
Ένα πακέτο 6 ζωνών θα είναι αντικείμενο διεκδίκησης εντός του 2017, ενώ οι υπόλοιπες 5 που μέχρι το 2020 ανήκουν στην Cosmote θα δημοπρατηθούν αργότερα, αν από
το Μέγαρο αποφασίσουν να απέχουν από τη διεκδίκηση του πρώτου πακέτου των 6.
Η ΕΕΤΤ με τη σειρά της, με σκοπό να εντάξει το σύνολο των 11 περιοχών φάσματος
στη δημοπρασία, προτείνει η διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης να είναι 15 έτη για τα
δικαιώματα χρήσης φάσματος που λήγουν στις 5/12/2020 και 17 έτη και 10 μήνες για
τα δικαιώματα που λήγουν τον Φεβρουάριο του 2018 προκειμένου όλα τα δικαιώματα
να λήξουν το 2035.
Όπως σημειώνεται από την Επιτροπή η πρόταση αυτή εξασφαλίζει ότι τα νέα δικαιώματα χρήσης φάσματος λήγουν την ίδια ημερομηνία, γεγονός που διευκολύνει τους
παρόχους για τη δημιουργία των επιχειρηματικών τους πλάνων και τη λήψη αποφάσεων
σχετικά με πόσο και ποιο φάσμα χρειάζονται.
Επίσης επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση του φάσματος από την ΕΕΤΤ με τη διάθεση
του μέσω μεγάλων διαγωνισμών.
Λογική τοποθέτηση θα λέγαμε και εμείς με τη σειρά μας, αφού οι εταιρείες θα μπορέσουν να καταρτίσουν ολοκληρωμένα σχέδια προς τους μετόχους τους.
Με την ευκαιρία της δημοσίευσης της διαδικασίας η ΕΕΤΤ ορίζει ρητά ότι οι φυσικοί
πάροχοι δικτύου, δεν μπορούν να αρνούνται.
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POINT OF VIEW

«Βου-α-βα…»: η μηχανική μάθηση
θέλει τρόπο!

γράφει ο
Γιάννης Ριζόπουλος
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Ε, λοιπόν, να μου το θυμάστε: μπορεί να μας εντυπωσιάζουν
τα «πράγματα και θαύματα» που μπορούμε να πετύχουμε σε
πλείστους όσους τομείς, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, όμως η καλή δουλειά γίνεται στο back office, σε πιο μέσα
επίπεδο, εκεί που η «μηχανή» ακόμα μαθαίνει. Η μηχανική
μάθηση (machine learning) είναι το σημαντικότερο στάδιο, κι
εκεί έχουν ρίξει τα μεγάλα ονόματα της υψηλής τεχνολογίας
το βάρος τους, προσπαθώντας να ανοίξουν νέους δρόμους
και να πετύχουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα…
Να, όπως συμβαίνει με μια ομάδα ερευνητών της Google
(μάλλον δεν σας εξέπληξε το όνομα της εταιρείας, ε;) που
ανακοίνωσαν πριν από λίγες εβδομάδες ότι προωθούν μια
καινούρια μορφή «συνεργατικής (federal, ο αγγλικός όρος)
μηχανικής μάθησης». Σε αντίθεση με την ως τώρα ισχύουσα
τακτική της κεντρικής διάθεσης των δεδομένων στις «εκπαιδευόμενες» μηχανές (συνήθως μέσω μιας από αυτές ή ενός
data center), θα κάνει το ίδιο, αλλά αποκεντρωμένα, πχ. σε
επίπεδο κινητής συσκευής, αν αυτή είναι το αντικείμενό μας.
Να το πούμε πιο πρακτικά; Καλά τα data centers, αλλά ακόμα
καλύτερη η ανάδραση (άρα και η εξ αυτής μηχανική μάθηση)
βάσει των δεδομένων που φτάνουν στην ίδια τη συσκευή,
αποθηκεύονται σε αυτή και δε χρειάζεται να κάνουν ένα
άσκοπο «πήγαινε-έλα» στο υπολογιστικό νέφος!
Βέβαια, ο «ομφάλιος λώρος» δεν κόβεται εντελώς. Η
συσκευή κατεβάζει το αναγκαίο μοντέλο μάθησης και το
βελτιώνει με βάση τα δεδομένα που έχει λάβει από το περιβάλλον της. Όμως αντί να στείλει τα αποτελέσματα στο
cloud, στέλνει μονάχα μια σύντομη (και κρυπτογραφημένη,
φυσικά) αναφορά για τις αλλαγές που έκανε στο μοντέλο,
ώστε αυτές να συγκριθούν με τις αντίστοιχες άλλων χρηστών

και να βελτιωθεί αυτό στο σύνολό του. Εξυπακούεται πως
όσα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για βελτίωση του μοντέλου μηχανικής μάθησης, μένουν στη συσκευή του χρήστη,
οπότε με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται και το προσωπικό
του απόρρητο. Μάλιστα, κατά τους ερευνητές της Google,
αυτό δεν είναι το μόνο όφελος, καθώς όλο το σύστημα
γίνεται εξυπνότερο, ο χρόνος απόκρισης μειώνεται, ενώ
έχει παρατηρηθεί και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Φυσικά, όλα αυτά είναι εύκολο να τα λες, αλλά δύσκολο να τα
κάνεις. Οι προκλήσεις από πλευράς τεχνολογίας και αλγορίθμων είναι πολλές, όμως, οι άνθρωποι της Google βρήκαν
τη λύση. Αξιοποιώντας τους ισχυρούς πλέον επεξεργαστές
των εκατομμυρίων συνδεδεμένων συσκευών, για τοπική
επεξεργασία, με νέο συνεργατικό λογισμικό και κατάλληλο
προγραμματισμό, ώστε η επεξεργασία των δεδομένων να
γίνεται στις περιόδους που αυτές είναι ανενεργές…
Πάντως, ως που θα φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη, έπειτα
από τόση συσσωρευμένη «μάθηση», κανείς δεν μπορεί να
το προβλέψει… Τα σύνορα μεταξύ του αληθινού και του
ψεύτικου, του πραγματικού και του εικονικού στο χώρο του
Διαδικτύου γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα! Καθώς,
μάλιστα, το θέμα των fake news απασχολεί πολύ συχνά
πλέον τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, η επίδραση της
τεχνητής νοημοσύνης (αν την αξιοποιήσουν οι «κακοί»,
φυσικά) με το πλήθος των δυνατοτήτων που προσφέρει,
έχει γίνει τελευταία αντικείμενο έρευνας και αρθρογραφίας.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρόσφατο άρθρο
του Will Knight στο πάντα έγκυρο Technology Review του
MIT, στο οποίο ο καλός συνάδελφος υποστηρίζει μετά λόγου
γνώσεως ότι η τεχνολογία (εστιάζοντας βέβαια στη μηχανική

μάθηση) επιτρέπει πλέον τη δημιουργία νέων ή την αλλαγή
υφιστάμενων αρχείων ήχου και εικόνας, απόλυτα ρεαλιστικών και με εξαιρετική ακρίβεια! Σαν παράδειγμα αναφέρει
την εφαρμογή Ρώσων developers, FaceApp, που δίνει τη
δυνατότητα εκ των υστέρων επέμβασης στη φωτογραφία
κάποιου προσώπου, ώστε να προστεθεί ένα χαμόγελο, να
φαίνεται νεότερο ή γηραιότερο, ακόμα και να αλλάξει φύλο!
Φυσικά, απλούστερες επεμβάσεις, όπως «σβήσιμο» ρυτίδων
ή αισθητική βελτίωση χροιάς της επιδερμίδας, είναι με την
εφαρμογή αυτή… παιχνιδάκι.
Φυσικά αν αυτό ισχύει για την εικόνα, υπάρχει ανάλογο
«δραστικό μέτρο» και για τον ήχο, όπως διαβεβαιώνει
το Technology Review. Η εταιρεία Lyrebird (spin-off του
πανεπιστημίου του Μοντρεάλ) παρουσίασε πρόσφατα το
αποτέλεσμα μίας τεχνολογίας που ανέπτυξε, εμφανίζοντας
τον Barack Obama, το Donald Trump και τη Hillary Clinton
να εκθειάζουν με τη δική τους «φωνή» τα επιτεύγματα
της καναδικής εταιρείας… Βέβαια, αν όλα αυτά μπορούν
πλέον να γίνουν (εύκολα ή δύσκολα, δεν έχει σημασία) με
τη βοήθεια υπολογιστή και μηχανικής μάθησης, πολλές
«σίγουρες και ασφαλείς» διαδικασίες, που χρησιμοποιούμε
σήμερα και θεωρούμε δεδομένες, θα αρχίσουν να «τρίζουν»
μέχρι να βρούμε έναν τρόπο να αναγνωρίζουμε και να αντιμετωπίζουμε την όποια επέμβαση. Η δικαιοσύνη, ας πούμε,
δέχεται ως ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία εικόνες, βίντεο και
ηχογραφήσεις για την εμπλοκή (ή μη) ενός ατόμου σε κάποια
υπόθεση… για πόσο, άραγε, ακόμα; Οι αλγόριθμοι ξέφυγαν

πια - όχι μόνο λύνουν προβλήματα, όχι μόνο μαθαίνουν από
τα σωστά και τα λάθη τους, αλλά καταφέρνουν πλέον να
ταξινομούν τα δεδομένα με τα οποία τους τροφοδοτούμε και
να δημιουργούν δικό τους, αληθοφανές περιεχόμενο!
Μάλιστα ίσως να είμαστε μονάχα στην αρχή… Οι ειδήμονες λένε πως οι μεγάλες προκλήσεις (λες και αυτές που
έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα είναι μικρές) θα έλθουν
όταν αρχίσουμε να συνδυάζουμε τη ρομποτική με την «εις
βάθος μάθηση» (deep learning, ο αγγλικός όρος). Μπορεί
σήμερα να εμπιστευόμαστε όλο και πιο πολύ τα ρομπότ για
να κάνουν, στη θέση μας, τις «3D» (dangerous - dull - dirty),
δηλαδή επικίνδυνες, βαρετές και βρώμικες δουλειές, όμως,
η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη. Αν τα εφοδιάσουμε με
τεχνητή νοημοσύνη και «ποδιά», προκειμένου να παίξουν
το ρόλο του οικιακού βοηθού, «μπλούζα» για να κάνουν
ρομποτικές εγχειρήσεις, ή και λάστιχα για να δράσουν ως
αυτόνομα «οχήματα», τότε είναι βέβαιο ότι θα «αρχίσουν
τα όργανα»!
Όχι αναγκαστικά για «κακόηχα τραγούδια» - προφανώς, θα
υπάρχουν άπειρες θετικές εξελίξεις. Οι μηχανές (ιδανικά,
λέμε τώρα…) θα μάθουν να μας υπηρετούν και να μας βοηθάνε να κάνουμε πραγματικότητα αυτά που ως τώρα θεωρούσαμε μονάχα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, της 4ης
βιομηχανικής επανάστασης -που ήδη ξεκίνησε- συμπεριλαμβανομένης. Και θα συνεχίσουν να το κάνουν, χωρίς σοβαρά
προβλήματα - αρκεί να αποφασίσουμε κι εμείς έγκαιρα μέχρι
πού θέλουμε να τις αφήσουμε να προχωρήσουν…

infocom•06•17

5

MARK THE WORD

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί
να λύσει όλα μας τα προβλήματα
Ο Timo Elliott, vice president & global innovation
evangelist της SAP, μιλά για την επόμενη φάση του
ψηφιακού μετασχηματισμού

«Μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό προκύπτουν τόσες νέες ευκαιρίες που συχνά

Γράφει ο
Παναγιώτης
Μαρκίδης

οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν από που πρέπει να ξεκινήσουν.
Τα τελευταία πέντε χρόνια περάσαμε από μία περίοδο όπου πολλές εταιρείες
δημιούργησαν νησίδες καινοτομίας. Μικρά, διαφορετικά ψηφιακά εγχειρήματα, συχνά
σε παρεμφερείς τεχνολογικούς τομείς. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι η επόμενη φάση έχει
να κάνει με τον συγκερασμό όλων αυτών των τεχνολογιών. Να ενώσουμε τις τελείες
και να δημιουργήσουμε μια ενιαία πλατφόρμα, πάνω στην οποία το κάθε ψηφιακό
εγχείρημα θα υποστηρίζει το άλλο και θα βοηθά την περαιτέρω ανάπτυξή του», λέει ο
Timo Elliott, vice president & global innovation evangelist της SAP.
από επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Αλλά, όχι, η τεχνητή
νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει όλα μας τα προβλήματα.
Υπάρχει ακόμα πολύς χώρος για ανθρώπινη σκέψη. Η τεχνητή
νοημοσύνη και οι νέες μέθοδοι ανάλυσης των δεδομένων, μας
βοηθούν -όπως συνέβη με προηγούμενες τεχνολογίες και
μοντέλα αυτοματισμού- να κάνουμε περισσότερα σε λιγότερο
χρόνο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Μπορούν να διαχειριστούν
πιο περίπλοκες καταστάσεις και να απλουστεύσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.»

Το παράδειγμα της Pret a Manger

Υποστηρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει,
χρειάζεται όμως μεγάλους όγκους ποιοτικών δεδομένων.
Τα ακατάλληλα δεδομένα οδηγούν και σε λανθασμένες αποφάσεις: «Και ναι, η τεχνητή νοημοσύνη είναι αποτελεσματική
όταν έχουν να λάβουμε συγκεκριμένες αποφάσεις. Όπως οι
προσωποποιημένες προσφορές αγοράς, οι οποίες βασίζονται
στις συνήθειες του καταναλωτή. Σε μοντέλα που προκύπτουν
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Ξεκαθαρίζει ότι το ζητούμενο είναι να μετατρέψουμε τα ψηφιακά δεδομένα σε αξιόπιστα στοιχεία λήψης κρίσιμων αποφάσεων. Χρησιμοποιεί το παράδειγμα της Pret a Manger, μιας
βρετανικής εταιρείας με καταστήματα γρήγορου φαγητού σε
όλο τον κόσμο. Αρχικά ήθελαν κάθε διευθυντής καταστήματος
να έχει άμεση πρόσβαση μέσω tablet σε οικονομικά στοιχεία.
Για την κερδοφορία, τις προβλέψεις και άλλα συγκριτικά
δεδομένα. Θέλησαν όμως να πάνε και ένα βήμα πιο πέρα.
Μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που έχει να λάβει ο
διευθυντής κάθε καταστήματος που διαθέτει φρέσκα τρόφιμα,
σχετίζεται με το πότε μέσα στην ημέρα να προετοιμάσει τις
κατάλληλες ποσότητες. «Είναι μία σύνθετη διαδικασία, που
συνήθως απαιτεί ένα διάστημα έξι μηνών έως ότου μάθει από

την καθημερινή ρουτίνα του συγκεκριμένου καταστήματος, και
κάποιες μεταβαλλόμενες συνθήκες, όπως για παράδειγμα ο
καιρός. Όταν όμως θέλεις να επεκτείνεις γρήγορα το δίκτυο
των καταστημάτων σου σε νέες τοποθεσίες, αυτή η διαδικασία δεν σε καλύπτει», παρατηρεί ο ίδιος.
Πλέον, αξιοποιώντας μοντέλα πρόγνωσης της SAP, τα οποία
βασίζονται στη μηχανική μάθηση, και συγκεντρώνουν όλα τα
δεδομένα που αφορούν στην κατανάλωση του κάθε καταστήματος, όπως και σε άλλα στοιχεία σχετικά με εξωγενείς παράγοντες, η λήψη αυτών των αποφάσεων γίνεται πιο εύκολα,
στοχευμένα και αποτελεσματικά. Λαμβάνοντας παράλληλα
υπόψη χιλιάδες επιμέρους παραμέτρους.
Και καθώς το Internet of Things μεγαλώνει ασταμάτητα, σήμερα μπορούμε να έχουμε αισθητήρες συλλογής δεδομένων
σχεδόν οπουδήποτε. Αυτό αποκαλύπτει διαδικασίες που
προηγουμένως ήταν αόρατες, και έχει μεγάλο αντίκτυπο,
ειδικά στη βιομηχανική παραγωγή, όπου μπορούν να μοντελοποιηθούν οι ανάγκες συντήρησης των μηχανών.
«Έτσι, βοηθάμε την Trenitalia (σ.σ. η μητρική της Ferrovie Dello
Stato Italiane εξαγόρασε πέρυσι την ΤραινΟΣΕ) να περιορίσει
κατά 8% τα κόστη συντήρησης σε προϋπολογισμούς δισεκατομμυρίων ευρώ. Από τη συνεργασία μας με την Arctic Wind,
η οποία διατηρεί αιολικό πάρκο παραγωγής ενέργειας στο
βορειότερο σημείο του πλανήτη, βαθιά μέσα στον αρκτικό
κύκλο, στη Νορβηγία, προέκυψαν νέα μοντέλα πρόβλεψης της
λειτουργίας των ανεμογεννητριών. Με τη δική μας βοήθεια,
συλλέγουν όλα τα δεδομένα από τις τουρμπίνες, και με τη
χρήση ψηφιακών avatars προσομοιώνουν με εξαιρετική ακρίβεια τις συνθήκες λειτουργίας αυτών των πανάκριβων μηχανημάτων. Ουσιαστικά χρησιμοποιούν ψηφιακά ομοιώματα, στα
οποία παρακολουθούν συνεχώς τη λειτουργία κάθε τμήματος,
κάθε μηχανικού και ηλεκτρονικού εξαρτήματος, αξιοποιώντας
τη μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, και αναπαριστώντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν κάθε
στιγμή οι ανεμογεννήτριες. Για παράδειγμα, τα πτερύγια των
μοντέλων προσομοίωσης περιστρέφονται με την ίδια ταχύτητα
και φορά που κινούνται στην πραγματικότητα. Έτσι, προσομοιώνουν με ακρίβεια τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας»,
λέει το στέλεχος της SAP, και εξηγεί πως ακόμα και αν μια
καταιγίδα χτυπήσει την περιοχή του αιολικού πάρκου μπορούν
να γνωρίζουν εκ των προτέρων όποιες επιπτώσεις μπορεί να
έχει στη λειτουργία των ανεμογεννητριών.
Με τα κατάλληλα προγνωστικά μοντέλα βελτιστοποιούν την
απόδοσή τους, επιτυγχάνουν την καλύτερη συντήρησή τους
προλαμβάνοντας τυχόν βλάβες, και βελτιώνουν το σχεδιασμό
των επόμενων αντίστοιχων μηχανημάτων, αφού ουσιαστικά
τα δοκιμάζουν υπό πραγματικές συνθήκες, προτού ακόμα
εκτεθούν στο πεδίο λειτουργίας.

Ο ρόλος των avatars
Αντίστοιχα, και στο χώρο της Υγείας, δημιουργούνται ψηφιακά avatars οργάνων των ανθρώπινου σώματος, όπως της καρδιάς. Έτσι
γίνεται προσομοίωση διαφορετικών σεναρίων και οι γιατροί προβλέπουν με μεγαλύτερη
ακρίβεια τι μπορεί να συμβεί σε έναν ασθενή.
Η δημιουργία προγνωστικών μοντέλων που
βασίζονται στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, ακόμα και σε πραγματικό χρόνο, είναι μία
διαδικασία που εφαρμόζεται όλο και περισσότερο σε διαφορετικούς τομείς, ακόμα και στον
αθλητισμό.
Και βέβαια βρίσκει εφαρμογή στο χώρο του
λιανικού εμπορίου, όπου το ζητούμενο είναι η
προσφορά καλύτερης καταναλωτικής εμπειρίας, συνδυάζοντας στοιχεία του φυσικού και του
ψηφιακού κόσμου. Για παράδειγμα, προς αυτή
την κατεύθυνση η SAP συνεργάζεται με την
Asics, την εταιρεία αθλητικών υποδημάτων.
Όταν ένας καταναλωτής επισκεφτεί κάποιο
κατάστημα, μέσα από κατάλληλα μηχανήματα
εξιδεικευμένοι πωλητές θα διαπιστώσουν το
στυλ τρεξίματος του και θα αποτυπώσουν το
πέλμα του. Παράλληλα, θα του προτείνουν
να κατεβάσει την ειδική εφαρμογή που τον
βοηθά να προπονηθεί καλύτερα. Όλες αυτές
οι πληροφορίες συλλέγονται, αναλύονται και
συνδυάζονται, οπότε από εκεί και στο εξής,
κάθε φορά που ο πελάτης θα απευθύνεται
στην εταιρεία, μέσω ενός φυσικού ή ψηφιακού
καναλιού, θα μπορεί να λαμβάνει μια προσωποποιημένη υπηρεσία πώλησης.
«Ο στόχος δεν είναι μόνο να σου πουλήσουν
περισσότερα ζευγάρια παπούτσια, αλλά να αυξήσουν το βαθμό ικανοποίησης για τα χρήματα
που ξοδεύεις, να σου δώσουν κίνητρο να προπονηθείς περισσότερο, και να σε βοηθήσουν
να αποφύγεις τυχόν τραυματισμούς. Οπότε, δε
μιλάμε πλέον για μία εταιρεία που απλά πουλά
παπούτσια, αλλά προσφέρει στους πελάτες
της μία συνολική εμπειρία, μία end-to-end υπηρεσία. Συνεργαζόμαστε με πολλές εταιρείες
προς αυτή την κατεύθυνση μετασχηματισμού
της καταναλωτικής εμπειρίας», σημειώνει ο
Timo Elliott.
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Αναστάσιος Σπανίδης
Διευθύνων Σύμβουλος, Generation Y
Με την πρόσφατη διεθνή αναγνώριση από τη Google, η οποία συμπεριέλαβε τη
Generation Y στα top agencies των Premier Google Partner Awards ΕΜΕΑ στο Search
Performance, στις αποσκευές του, ο CEO της καταξιωμένης διεθνώς ελληνικής
εταιρείας, Αναστάσιος Σπανίδης, μας ταξιδεύει στην εποχή της κυριαρχίας του
Digital Transformation.



Συνέντευξη στον
Ανδρέα Καραντώνη

I-C: Ποιες είναι οι υπηρεσίες και οι λύσεις που παρέχει
η Generation Y - International eBusiness Experts στους
πελάτες της;
Α.Σ.: Η Generation Y - International eBusiness Experts προσφέρει ολιστικό digital transformation στις επιχειρήσεις. Αυτό
σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε ένα brand, στο οποίο ουσιαστικά
κάνουμε μία «ακτινογραφία» του τρόπου λειτουργίας του, των
αναγκών του, των δυνατοτήτων που έχει ως προϊόν ή υπηρεσία και εν συνεχεία γυρνάμε με προτάσεις από τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας, έτσι ώστε να αναλάβουμε είτε
το κομμάτι της ψηφιακής διαφήμισης, είτε της υλοποίησης
ηλεκτρονικών καταστημάτων ή ιστοσελίδων, είτε πιο εξειδικευμένων custom εφαρμογών οι οποίες θα μειώσουν τα λειτουργικά κόστη της εταιρείας, είτε έρευνας αγοράς για να φέρουμε δεδομένα για την εταιρεία κ.ο.κ. Επομένως, τα τμήματα
που έχουμε αναπτύξει είναι τα: Market Research, Branding
Advertising, Performance Marketing, Custom Development,
Creative Department, Digital Consultation Department. Είμαστε
ένα one-stop shop ψηφιακών λύσεων για τον συνεργάτη,
τον οποίο αναλαμβάνουμε να μεταφέρουμε από το σημείο Α
στο σημείο Β και αυτό μπορεί να σημαίνει είτε μεγαλύτερη
αναγνωρισιμότητα του brand του, είτε λύσεις τεχνολογίας
που μειώνουν τα λειτουργικά του κόστη, είτε παραπάνω
πωλήσεις, είτε δυνατότητα δημιουργίας εργαλείων ώστε να
παίρνει πιο data-driven αποφάσεις.
I-C: Ποιο πιστεύετε πως είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Generation Y σε σχέση με τον ανταγωνισμό;
Α.Σ.: Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχουμε σε σχέση
με τον ανταγωνισμό είναι ότι η Generation Y μέσα από τα
17 χρόνια εμπειρίας της έχει συγκεντρώσει τους κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
ένα εντυπωσιακό βάθος εξειδίκευσης και ένα εξαιρετικό
επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων, το οποίο προσφέρει μία απόλυτα ουσιαστική και μετρήσιμη λύση στο
συνεργάτη.
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I-C: Έπειτα από 17 χρόνια στον χώρο, η Generation Y έχει
να επιδείξει ένα ευρύ portfolio σημαντικών projects που
έχει υλοποιήσει. Ποιο από αυτά θα λέγατε ότι ήταν το πιο
challenging και γιατί;
Α.Σ.: Κάθε έργο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Στη
Generation Y δημιουργούμε τα πάντα βλέποντας τα από την
επιχειρηματική / εμπορική σκοπιά, ως εκ τούτου αναγνωρίζουμε διαφορετικές προκλήσεις κάθε φορά. Αυτό σημαίνει
ότι μπορεί να αναλάβουμε κάτι λιγότερο σύνθετο και να
δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο με τον οποίο θα
επικοινωνηθεί προς την αγορά, μέχρι τεχνικά έργα, όπως
για παράδειγμα η παρακολούθηση οργάνων ασφαλείας σε
πλοία διεθνώς, την οποία έχουμε δημιουργήσει, είτε τα
B2B συστήματα μεγάλων βιομηχανιών αλλά και εμπορικών
επιχειρήσεων, είτε, μιλώντας για τον ιατρικό χώρο, εργαλεία αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων ασθενών,
που όπως καταλαβαίνετε έχει να κάνει με πολύ ευαίσθητα
προσωπικά δεδομένα.
I-C: Η εταιρεία σας διακρίνεται για την εξωστρέφειά της,
καθώς εκτός της Ελλάδας και της Κύπρου, δραστηριοποιείται σε πολλές ακόμα αγορές του εξωτερικού. Ποιες είναι
αυτές αγορές και σε ποιες ακόμα σκοπεύετε να επεκταθείτε στο άμεσο μέλλον;
Α.Σ.: Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούμαστε ενεργά σε 21
χώρες με έργα μεγάλου βεληνεκούς. Τα leads που έρχονται
σ’ εμάς προέρχονται κατά 95% από συστάσεις ικανοποιημένων πελατών σε διεθνές επίπεδο. Όπως και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είμαι ένας πολίτης του κόσμου, κατ’επέκταση
θεωρώ πως και η εταιρεία μου είναι διεθνής. Η Generation
Y είναι πλέον μία πολυεθνική με διεθνή παρουσία, έτοιμη
να αναλάβει έργα σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη,
έχοντας όμως τη νοοτροπία και της ζεστής αγκαλιάς για τον
κάθε πελάτη που αναλαμβάνει, το οποίο είναι κατεξοχήν
ελληνικό χαρακτηριστικό.

Τα leads που
έρχονται σ’ εμάς
προέρχονται
κατά 95% από
συστάσεις
ικανοποιημένων
πελατών
σε διεθνές
επίπεδο.
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κάθε λαός, καθώς επίσης με τη νοοτροπία του και τον
τρόπο με τον οποίο γενικότερα αντιλαμβάνεται τις αγορές
του. Θα έλεγα ότι γενικότερα το e-commerce βρίσκεται
σε πορεία ανόδου σε όλες τις χώρες, ευρωπαϊκές και
μη, ως εκ τούτου αν θέλαμε να πουλήσουμε ή να διεισδύσουμε σε μία αγορά, θα έπρεπε αρχικά να μελετήσουμε
ποιοτικούς δείκτες που αφορούν στους καταναλωτές της
εκάστοτε αγοράς. Σίγουρα, εκτός από το computer literacy,
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες καταναλωτικής συμπεριφοράς ενός λαού, όπως για παράδειγμα αν επιλέγουν περισσότερο βάσει τιμής ή ποιότητας, η
οικονομική δύναμη που έχουν, ο καιρός, ο ανταγωνισμός,
οι συνήθειες καθώς και λοιπά δημογραφικά και εγχώρια
χαρακτηριστικά.

Στην Ευρώπη
είναι 5η η
βαρύτητα
της τιμής στη
διαδικασία
επιλογής
αγοράς ενός
προϊόντος από
ένα ηλεκτρονικό
κατάστημα, ενώ
στην Ελλάδα
είναι 1η αυτή τη
στιγμή.
I-C: Ποιες είναι οι δυσκολίες και οι προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο κλάδος του e-commerce στην
Ελλάδα, εν μέσω της υφεσιακής κατάστασης των τελευταίων ετών;
Α.Σ.: Θα έλεγα ότι είναι 2-3 σημεία. Ένα από αυτά είναι
η δυσκολία των επιχειρήσεων πλέον να επενδύσουν το
σωστό ύψος κεφαλαίου ώστε να λάβουν πίσω τα επιθυμητά
κέρδη ή αποτελέσματα. Παράλληλα, μία ακόμα δυσκολία
στον κλάδο του e-commerce είναι ότι ο καταναλωτής, λόγω
του price sensitivity που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην
αγορά, δίνει προτεραιότητα σε κριτήρια όπως η τιμή και όχι
η εξυπηρέτηση, το οποίο σαφώς και είναι σημαντικότερο.
Επομένως, η τιμή επισκιάζει όλες τις υπόλοιπες αξίες που
έχει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως είναι η εξυπηρέτηση πελατών, η ταχύτητα εξυπηρέτησης, η αξιοπιστία των
προϊόντων κ.ο.κ. Αναφέρω ενδεικτικά ότι ενώ στην Ευρώπη
είναι 5ος ο ρόλος της τιμής στη διαδικασία επιλογής συνεργάτη, στην Ελλάδα είναι 1ος. Φυσικά, αυτό δε σημαίνει
ότι πρέπει να αμελούμε τις υπόλοιπες παραμέτρους και να
εστιάζουμε μόνο στην τιμή.
I-C: Ποιες είναι οι κυριότερες ομοιότητες αλλά και διαφορές της ελληνικής e-commerce αγοράς σε σχέση με τις
αντίστοιχες ευρωπαϊκές;
Α.Σ.: Η αλήθεια είναι ότι η κάθε αγορά είναι διαφορετική.
Αυτό έχει να κάνει με το πόσο computer literate είναι ο
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I-C: Πώς βλέπετε την πορεία του κλάδου μέσα στα
επόμενα χρόνια και πώς τοποθετείτε την παρουσία της
Generation Y;
Α.Σ.: Η Generation Y όπως και κάθε επιχείρηση που σέβεται τον εαυτό της, είναι ένας δυναμικός οργανισμός που
εξελίσσεται και μεταλλάσσεται με βάση τις πραγματικές
ανάγκες της αγοράς. Όπως έχει πει και ο Δαρβίνος, δεν
επιβιώνει ο πιο δυνατός αλλά αυτός που ξέρει να προσαρμόζεται στο περιβάλλον. Αναμφισβήτητα ζούμε στην εποχή
της κυριαρχίας του Digital Transformation, με αποτέλεσμα
αυτή τη στιγμή να μιλάμε για δυνατότητα full-scale ψηφιακής
μεταμόρφωσης για κάθε είδους επιχείρηση. Επομένως,
δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο θα συνεχίσει να
αναπτύσσεται ραγδαία και εμείς θα συνεχίσουμε να παρέχουμε αυτά τα μετρήσιμα ποιοτικά αποτελέσματα, η πορεία
του κλάδου κρίνεται θετική.
I-C: Πρόσφατα, η Generation Y έλαβε τη διεθνή αναγνώριση
της Google, καθώς συμπεριλήφθηκε στο shortlist των
Premier Google Partners Awards. Θα θέλαμε ένα σχόλιο
για αυτήν την ιδιαίτερα σημαντική διάκριση.
Α.Σ.: Όντως, φέτος συμπεριληφθήκαμε στα Top Agencies
στο ΕΜΕΑ (Europe, Middle East, Africa) όσον αφορά στο
Performance Marketing. Αυτή η σπουδαία διάκριση είναι
το αποτέλεσμα σκληρής μελέτης και up-to-date ενημέρωσής μας για τα πιο πρόσφατα τεχνολογικά εργαλεία, σε
συνδυασμό με την επιχειρηματική οπτική γωνία από την
οποία βλέπουμε τα πράγματα, δίνοντάς μας την ευελιξία
να διαφοροποιούμε τον πελάτη μας μέσα σε μία αγορά ή
ανάμεσα σε επιτηδεύματα τα οποία έχουν πολύ υψηλό
ανταγωνισμό. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που τα δικά μας
τεχνικοοικονομικά μοντέλα έφεραν αυτή την τόσο σημαντική διάκριση και η μεγάλη πρόκληση για εμάς τώρα είναι
να διατηρήσουμε τη θέση που έχουμε κατακτήσει στον
παγκόσμιο χάρτη.

Η Generation Y, ιδρυθείσα το 2000, είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο
του Internet Consulting και του Web Design με πρωταρχικό
στόχο την ηλεκτρονική προβολή των πελατών της, εταιρειών αλλά και ιδιωτών, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις
αλλά και συνεχή υποστήριξη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες
της Generation Υ συμπεριλαμβάνουν μεταξύ των άλλων
Customized Web Design, Search Marketing, Βελτιστοποίηση
ιστοσελίδων για τις μηχανές αναζήτησης (Search Engine
Optimization), Affiliate Marketing, Conversion Mining, Social
Media Strategies, Web Applications και Web Hosting στους
ιδιόκτητους servers της. Η ποιότητα, η εξειδίκευση των
συνεργατών και το παραγωγικό αποτέλεσμα είναι βασική
φιλοσοφία της μεθόδου λειτουργίας της Generation Y. Η
υψηλή ποιότητα υπηρεσιών είχε ως αποτέλεσμα την επέκταση των εργασιών της εταιρείας, πέρα από την Ελλάδα και
την Κύπρο, και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως η Αγγλία και η Γερμανία. Δύο σημαντικές βασικές
διαφορές ως προς την επίτευξη των στόχων για τον κάθε
πελάτη, είναι η εξατομικευμένη υλοποίηση του project και η
άμεση συνεργασία με αυτόν. Η εξατομικευμένη υλοποίηση
(customized) βασισμένη στις πραγματικές ανάγκες του
πελάτη, καθώς και η ταυτόχρονη ενασχόληση πολλαπλών
επαγγελματιών του χώρου (διαφημιστικοί σύμβουλοι, SEO
specialists, web designers, web developers, copywriters κ.ά.)
εγγυάται άψογο αποτέλεσμα. Η άμεση συνεργασία σε κάθε
στάδιο με τον πελάτη έχει ως αποτέλεσμα την επαγγελματική προβολή που επιθυμεί ο ίδιος. Σημαντικό στοιχείο
της εταιρικής φιλοσοφίας είναι η υποστήριξη μετά από την
ολοκλήρωση του project, καθώς πρωτεύων στόχος είναι η δημιουργία αμοιβαίας σχέσης, με αποτέλεσμα μία μακροχρόνια

συνεργασία. Μερικά παραδείγματα του after-sales service &
support είναι οι ανά τακτά χρονικά διαστήματα παρουσιάσεις
και αναλύσεις των στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας
της ιστοσελίδας (Traffic Sources, Visitor Loyalty, Top Content,
Conversion Ratio κ.ο.κ.), η άμεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε ανάγκη, η ανάλυση των στόχων και των χρονοδιαγραμμάτων επίτευξης αυτών, καθώς και η συνεχής παρακολούθηση
ως την επίτευξη αυτών και τη θέσπιση νέων. Ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται στη βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης (SEO
- Search Engine Optimization), με στόχο την κατάκτηση των
πρώτων θέσεων σε αυτές και ιδιαίτερα στην κυριότερη, το
Google, μέσω των επαγγελματιών SEO developers. Η εύστοχη
επιλογή των λέξεων κλειδιών που αναζητούν οι χρήστες και
που αντιπροσωπεύουν το προϊόν ή την υπηρεσία, η κατάκτηση της πρώτης θέσης -χωρίς κόστος- σταθερά και όχι
εφήμερα, καθώς και η διαρκής ενημέρωση και αναβάθμιση
κάθε ιστοσελίδας, είναι μερικά από τα στοιχεία που φέρνουν
το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μιλάμε για
δυνατότητα fullscale ψηφιακής
μεταμόρφωσης
για κάθε είδους
επιχείρηση.

Αναστάσιος Σπανίδης
O Αναστάσιος Σπανίδης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Generation Y International Interactive Agency, την οποία ίδρυσε πριν 17 χρόνια, και η οποία
διαθέτει διευρυμένο portfolio από ηλεκτρονικά καταστήματα B2C, B2B, καθώς
και από large scale custom εφαρμογές, σε ποικίλους επαγγελματικούς τομείς
(λιανεμπόριο, παροχή υπηρεσιών, τουριστικές υπηρεσίες κ.ά.). Η εμπειρία του
στο digital business προέρχεται και από την ανάπτυξη δικών του ηλεκτρονικών
καταστημάτων, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα στις συνεργασίες του να αναπτύσσει περισσότερο την επιχειρηματική / εμπορική οπτική γωνία των διεθνών
και ελληνικών projects που αναλαμβάνει. Μάλιστα, από τη διεθνή δραστηριοποίησή και εμπειρία του, διαθέτει πλέον βαθύτερη γνώση σε ηλεκτρονικές
συμπεριφορές και περιβάλλοντα πολύ πιο ανταγωνιστικά από ό,τι το ελληνικό,
γεγονός που τον οδήγησε να διαθέτει ολιστική αντίληψη μιας επιχειρηματικής
ιδέας, μεταφρασμένης αποτελεσματικά στην ψηφιακή γλώσσα. Μέσα από το
σωστό positioning, consultancy και digital marketing κατάφερε να επιτύχει τον
κύριο στόχο του: τη δημιουργία ηγετών στον κλάδο τους.
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7ο Συνέδριο
Mobile Connected World
«Mobile Now: Living the day,
the Smart Connected Way!»
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017, το 7ο Mobile Connected World, το συνέδριο για
τον θαυμαστό, διασυνδεδεμένο κόσμο που δημιουργούν
οι κινητές επικοινωνίες και το ΙoT. Κατά γενική ομολογία,
το φετινό συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε για 7η χρονιά,
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, γεγονός που επιβεβαιώθηκε
από την προσέλευση περισσότερων από 1.000 συνέδρων, τη
συμμετοχή των κορυφαίων εταιρειών και επαγγελματιών του
κλάδου, αλλά και την απήχηση του σε υψηλόβαθμα στελέχη
της ψηφιακής αγοράς.
Στη φετινή εκδήλωση, με γενικό τίτλο «Mobile Now: Living the day, the Smart Connected Way!», αναλύθηκαν οι
προκλήσεις του θαυμαστού διασυνδεδεμένου κόσμου που
ζούμε και οι οποίες αποτελούν αποτέλεσμα της τάσης προς
ένωση των κινητών επικοινωνιών και του IoT! Δεν υπάρχει
πλέον αμφιβολία ότι τα παράλληλα οικοσυστήματα που έχουν
δημιουργηθεί επηρεάζουν όχι μόνο τις αγορές, αλλά και κάθε
πτυχή της ζωής μας.
Το συνέδριο άνοιξε με τον χαιρετισμό του Αντιπεριφερειάρχη
Αττικής σε θέματα Ψηφιακής Πολιτικής και Εξυπηρέτησης
του Πολίτη, Παναγιώτη Αθανασιάδη, ο οποίος ανέδειξε τη
σημαντικότητα που περικλείει η διεξαγωγή τέτοιου είδους

συνεδρίων. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε ο απολογισμός
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της ελληνικής αποστολής στο Mobile World Congress 2017
της Βαρκελώνης, με την παρουσία όλων των εμπλεκόμενων
φορέων και συγκεκριμένα του Enterprise Greece, του ΣΕΚΕΕ,
του ΣΕΠΕ και του Corallia.
Το έναυσμα των κυρίως εργασιών του συνεδρίου έδωσαν με
τις ομιλίες τους ο Γιώργος Στεφανόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) και
ο Αντώνης Τζωρτζακάκης, Treasurer της ECTA και Γενικός
Διευθυντής Σταθερής Τηλεφωνίας και Επιχειρησιακής Ανάπτυξης της WIND.
Στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου (Me and my Smart
Mobility - The Connected Ecosystem!) αναλύθηκαν οι εκφάνσεις του προσωποποιημένου Mobility, αποκορύφωμα
του οποίου αποτελούν τα wearables, και μάλιστα αυτά που
δημιουργούν ένα περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας
(Virtual Reality & Augmented Reality).
Η δεύτερη ενότητα (Smart Connected Business - The IoT
world) ήταν αφιερωμένη στα οικοσυστήματα αλληλεπίδρασης που δημιουργούν οι διασυνδεδεμένες συσκευές.

Πιο συγκεκριμένα, αναλύθηκαν οι απαιτήσεις του Smart
Home αλλά και των Connected Cars από στελέχη των μεγαλύτερων παρόχων δικτύου, όπως είναι η WIND και η
Vodafone, εφόσον αυτού του είδους οι εταιρείες έχουν
πρόσβαση στον τεράστιο, αλλά μάλλον υποτιμημένο όγκο
πληροφοριών, που προέρχονται από τις κινητές συσκευές
των συνδρομητών τους.
Οι έξυπνες πόλεις δε θα μπορούσαν να μην έχουν ειδική μνεία στο συνέδριο. Συγκεκριμένα, στην τρίτη ενότητα
«Smart Connected Cities - The future is now!» παρουσιάστηκαν οι απαιτήσεις που έχουν πλέον οι νέες πόλεις και οι
οποίες έγκεινται κυρίως στο κομμάτι των τηλεπικοινωνιών,
αφού πλέον είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία
τους. Στη συζήτηση για τις έξυπνες πόλεις, που ολοκλήρωσε
τις εργασίες του Συνεδρίου, συμμετείχαν εκτός των άλλων
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μιλώντας για τα οφέλη
των «έξυπνων» υλοποιήσεων που έχουν εφαρμοστεί σε
Δήμους της χώρας.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, απονεμήθηκαν όπως κάθε χρόνο
τα Mobile & Apps Awards, με στόχο την επιβράβευση των
καλύτερων mobile συσκευών της χρονιάς, αλλά και των καλύτερων εφαρμογών, mobile business και IoT υλοποιήσεων.

Πλήθος κόσμου προσέλκυσαν τα 8 θεματικά workshops που
παρουσίασαν ειδικοί εισηγητές και επαγγελματίες του χώρου,
καλύπτοντας εξειδικευμένες πτυχές του App Development,
του Mobile Marketing, κ.ά., και προσφέροντας μία χρηστική
εμπειρία στους συμμετέχοντες.
Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στο συνέδριο είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν την ειδική εγκατάσταση εμβυθιστικής
εικονικής πραγματικότητας (immersive VR) στο φουαγιέ της
αίθουσας και να ζήσουν μία απόλυτα ρεαλιστική εμπειρία είτε
στο βυθό της θάλασσας αγκαλιά με μια φάλαινα, είτε ζώντας
live την απογείωση του Απόλλων 11 ή την προσσελήνωση ως
μέλος του πληρώματος.
Αποτελώντας την κορυφαία συνάντηση του Mobile οικοσυστήματος, το 7ο Συνέδριο Mobile Connected World, διοργανώθηκε από τη Smart Press με πυλώνες τα InfoCom,
MyPhone.gr και Digital Life.

infocom•06•17

13

COVER STORY

Dell EMC: έρευνα για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό

Μόλις το 5% των μεγάλων εταιρειών είναι
προετοιμασμένες
Η Dell EMC ανακοίνωσε τα αποτελέσματα μιας νέας έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Enterprise Strategy
Group (ESG), και η οποία αποκάλυψε ότι η πλειονότητα των
επικεφαλής των τμημάτων Πληροφορικής (ΙΤ) και τα διοικητικά
στελέχη που λαμβάνουν τις αποφάσεις σε μεγάλες εταιρείες,
σε διεθνές επίπεδο, εκτιμούν ότι οι εταιρείες τους δεν έχουν
υιοθετήσει πλήρως όλες τις πτυχές του Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΙT Transformation), ο οποίος είναι επιβεβλημένος
για να συνεχίσει μια εταιρεία να παραμένει ανταγωνιστική
μέσα σε έναν όλο και πιο ανταγωνιστικό ψηφιακό κόσμο.
Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια σαφής κατεύθυνση για τις
εταιρείες ώστε να μετασχηματίσουν τις παραδοσιακές τους
υποδομές ΙΤ, ο ψηφιακός μετασχηματισμός γίνεται πλέον η
βασική κινητήρια δύναμη, η οποία καθιστά τον μετασχηματισμό
του ΙΤ κορυφαία προτεραιότητα. Ωστόσο η έρευνα ESG 2017
IT Transformation Maturity Curve, η οποία ανατέθηκε από
την Dell EMC, δείχνει ότι το 95 τοις εκατό των ερωτηθέντων
εκτιμούν πως οι επιχειρήσεις τους διατρέχουν τον κίνδυνο να
μην μπορέσουν να συμβαδίσουν με μια μικρή ομάδα ανταγωνιστών τους στον ίδιο κλάδο με αυτούς, τα μέλη της οποίας
μετασχηματίζουν τις δικές τους υποδομές ΙΤ, τις διαδικασίες
και τις μεθόδους παραγωγής, για να επιταχύνουν την πορεία
προς τον στόχο τους, που είναι η μετατροπή τους σε ψηφιακές
επιχειρήσεις.
Πολλοί οργανισμοί ακόμη μετρούν την υλοποίηση επιχειρησιακών εφαρμογών σε μήνες, αν όχι σε χρόνια, έχουν κλειστού
τύπου τοπικές υποδομές ΙΤ και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν
τα προβλήματα από άκαμπτες απαρχαιωμένες αρχιτεκτονικές. Όλα αυτά αποτελούν εμπόδια για την πραγματοποίηση
ενός επιτυχημένου ψηφιακού μετασχηματισμού.
“Αυτά τα ευρήματα αντανακλούν την άποψη της μεγάλης πλειοψηφίας των πελατών μας, οι οποίοι αναφέρουν ότι χρειάζεται
να βελτιστοποιήσουν τις υπάρχουσες υποδομές τους, για να
αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής”, αναφέρει
ο κ. David Goulden, President, Dell EMC. «Όμως, η έρευνα
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δείχνει επίσης ότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες υπολείπονται
μιας μικρής αλλά εξέχουσας ομάδας ανταγωνιστών, οι οποίοι
έχουν ενστερνιστεί τη φιλοσοφία του μετασχηματισμού του ΙΤ
και μπορούν πλέον να είναι πιο ανταγωνιστικοί ακριβώς χάρη
σε αυτόν. Καθώς οι εταιρείες προχωρούν με τις επενδύσεις
τους στον μετασχηματισμό των υποδομών ΙΤ, μπορούν να
ξεπεράσουν τη διένεξη μεταξύ των παλιών υποδομών και
των νέων δράσεων του ψηφιακού επιχειρείν, για να επιτύχουν
τους στόχους τους, να επιταχύνουν το χρόνο παράδοσης
των υπηρεσιών και προϊόντων τους και να αυξήσουν την
παραγωγικότητά τους.”
Η έρευνα “ESG 2017 IT Transformation Maturity Curve” σχεδιάστηκε με στόχο να γίνει κατανοητός ο ρόλος του μετασχηματισμού του ΙΤ για να γίνει μια εταιρεία ψηφιακή. Το ESG
χρησιμοποίησε ένα μοντέλο ωρίμανσης βασισμένο σε μελέτη
και ανάλυση δεδομένων, αποσκοπώντας στη διαπίστωση των
διαφορετικών σταδίων της προόδου του μετασχηματισμού
του ΙΤ. Εντόπισε επίσης, το βαθμό στον οποίο οι εταιρείες με
διεθνή παρουσία έχουν επιτύχει αυτά τα διαφορετικά στάδια,
βάσει των απαντήσεών τους πάνω σε ερωτήματα σχετικά με
τις υποδομές ΙΤ που διατηρούν στους δικούς τους χώρους
(on premises), των διαδικασιών τους και της οργανωτικής
τους συνέπειας.

Με βάση τις απαντήσεις της διεθνούς αυτής έρευνας, οι
1.000 συμμετέχουσες εταιρείες διαχωρίστηκαν στα παρακάτω
4 στάδια ωρίμανσης σχετικά με τον μετασχηματισμό ΙΤ:
• Στάδιο 1 - Παλιές υποδομές (Legacy) (12 τοις εκατό): η
εταιρεία έχει μένει πίσω σε πολλούς -αν όχι όλους- τους
τομείς τους μετασχηματισμού του ΙΤ, στην έρευνα του
ESG
• Στάδιο 2 - Έναρξη του μετασχηματισμού (Emerging) (42
τοις εκατό): σημεία προόδου στον μετασχηματισμό του ΙΤ,
αλλά ελάχιστη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών
στο data center
• Στάδιο 3 - Εξελισσόμενος μετασχηματισμός (Evolving) (41
τοις εκατό): η εταιρεία δείχνει ότι έχει δεσμευτεί πάνω στο
θέμα του μετασχηματισμού του ΙΤ και έχει προχωρήσει
σε μια αρκετά ικανοποιητική εφαρμογή των σύγχρονων
τεχνολογιών στο data center και τις μεθόδους αξιοποίησης
τους
• Στάδιο 4 - Ολοκληρωμένος μετασχηματισμός (Transformed)
(5 τοις εκατό): οι εταιρείες με το μεγαλύτερο ποσοστό
δράσεων πάνω στο θέμα του μετασχηματισμού του ΙΤ
• Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (71 τοις εκατό) συμφωνούν ότι ο μετασχηματισμός του ΙΤ είναι απαραίτητος για να
παραμένει η επιχείρηση ανταγωνιστική. Από τις εταιρείες
που έχουν “μετασχηματιστεί”, το 85 τοις εκατό θεωρεί ότι

οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε “πολύ ισχυρή” ή “ισχυρή”
θέση για να ανταγωνίζονται και να επιτυγχάνουν μέσα
στα επόμενα χρόνια, σε αντίθεση με το 43 τοις εκατό των
λιγότερο ώριμων εταιρειών.
Οι εταιρείες που έχουν “μετασχηματιστεί” εμφανίζουν τη
μεγαλύτερη πρόοδο ως προς την αξιοποίηση των πόρων ΙΤ με
στόχο την επιτάχυνση της καινοτομίας στα προϊόντα τους και
την επίσπευση της διάθεσής τους στην αγορά, όπως επίσης
και με την αυτοματοποίηση διαδικασιών και εργασιών οι
οποίες εκτελούνταν χειροκίνητα, αλλά και τη λειτουργία των
τμημάτων ΙΤ ως κέντρου κερδοφορίας, παρά ως επιβαρυντικού
παράγοντα κόστους.
Οι συγκεκριμένες εταιρείες:
• Σε ποσοστό 96 τοις εκατό ξεπέρασαν τους στόχους τους
για έσοδα πέρσι, σε μεγαλύτερο από διπλάσιο βαθμό απ’
ότι οι λιγότερο ώριμες εταιρείες
• Έχουν 8 φορές περισσότερες πιθανότητες απ’ ότι οι λιγότερο ώριμες εταιρείες, να δηλώσουν σχέσεις πολύ καλής
συνεργασίας μεταξύ του ΙΤ και της επιχείρησης
• Παρουσίασαν “εξαιρετική πρόοδο” στη λειτουργία του
ΙΤ ως κέντρου κερδοφορίας, παρά ως κέντρου κόστους
(7 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες απ’ ότι οι λιγότερο
ώριμες εταιρείες)
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• Έχουν 7 φορές περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίζουν το ΙΤ ως παράγοντα ανταγωνιστικότητας, απ΄ ότι
οι λιγότερο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις
• Αξιοποιούν τους πόρους του ΙΤ για να επιταχύνουν την
καινοτομία στα προϊόντα και να επιταχύνουν το χρόνο
διάθεσής τους στην αγορά (6 φορές περισσότερες πιθανότητες απ’ ότι οι λιγότερο ώριμες εταιρείες)
• Σύμφωνα με το ESG, η υιοθέτηση των σύγχρονων τεχνολογιών στο data center, όπως η κλιμάκωση scale-out στα
συστήματα storage και οι converged / hyper-converged
υποδομές μπορούν να βελτιώσουν την ευελιξία και την
ετοιμότητα των υποδομών, την παράδοση των έργων ΙΤ
και την ανάπτυξη εφαρμογών. Η έρευνα διαπίστωσε ότι:
• 54 τοις εκατό των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν υποδομές
τύπου converged ή hyper-converged για να υποστηρίξουν
τις εφαρμογές τους
• 58 τοις εκατό των ερωτηθέντων έχουν υιοθετήσει ως
έναν ορισμένο βαθμό συστήματα storage με χαρακτηριστικά scale-out κλιμάκωσης
• Περίπου το 50 τοις εκατό έχουν υιοθετήσει το μοντέλο
software-defined ως βάση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής τους και έχουν αρχίσει να υλοποιούν, να αξιολογούν ή να σχεδιάζουν με γνώμονα software-defined
τεχνολογίες
Σύμφωνα με το ESG, η υιοθέτηση των σύγχρονων διαδικασιών
ΙΤ, όπως οι δυνατότητες διαθεσιμότητας πόρων με χαρακτηριστικά self-service λειτουργίας, η λειτουργία του ΙΤ ως
δημόσιο cloud και η χρήση των μεθοδολογιών DevOps, μπορεί να αποτελέσουν χαρακτηριστικά μιας εταιρείας που έχει
μετασχηματιστεί με επιτυχία. Η έρευνα διαπίστωσε ότι:
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• 26 τοις εκατό των ερωτηθέντων έχουν “εκτενείς” ή
“εδραιωμένες” δυνατότητες εξυπηρέτησης με τη λογική
self-service
• 65 τοις εκατό έχουν σημειώσει “εξαιρετική” ή “ικανοποιητική” πρόοδο, ώστε να παρέχουν στους τελικούς
χρήστες την ίδια δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στους
πόρους του ΙΤ, όπως μπορούν οι ίδιοι να προσλαμβάνουν
από έναν πάροχο δημόσιου cloud
• 43 τοις εκατό θεωρούν ότι έχουν υιοθετήσει σε “εκτενή”
ή “καλό” βαθμό τις επίσημες αρχές και βέλτιστες πρακτικές των DevOps
Ο μετασχηματισμός του ΙΤ συχνά συσχετίζεται με μια σχέση
μεγαλύτερης συνεργασίας και αποτελεσματικότητας μεταξύ
του τμήματος ΙΤ και των άλλων τμημάτων της επιχείρησης,
κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε από την έρευνα, καθώς διαπιστώθηκε ότι:
• Στο 36 τοις εκατό των τμημάτων IT και των αποτελεσμάτων
τους αξιολογούνται από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, ή
τα μέλη της ηγετικής ομάδας κάθε μήνα, και 38 τοις εκατό
κάθε τρίμηνο
• Στο 39 τοις εκατό το ανώτερο στέλεχος του τμήματος ΙΤ
αναφέρεται απευθείας στον CEO
• Στο 61 τοις εκατό των επιχειρήσεων που είναι οι λιγότερο
ώριμες, φαίνεται ότι οι μέτοχοί τους αντιμετωπίζουν το
ΙΤ ως έναν “σταθερό πάροχο υπηρεσιών, αλλά σε τελική
ανάλυση ως παράγοντα κόστους”
Στο συνέδριο Dell EMC World 2017, ειδικοί διερεύνησαν το
θέμα του μετασχηματισμού του ΙΤ και πως αυτός επιτρέπει
στις επιχειρήσεις να επιτυγχάνουν τους στόχους τους.
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CLOUD

Datacenter & Cloud

Υπηρεσίες στην τοπική αγορά από τη CL8.com
To cloud computing αποτελεί τη νέα τάση στην πληροφορική, η οποία προσελκύει με ταχείς ρυθμούς ολοένα και
περισσότερες επιχειρήσεις που αναγνωρίζουν την αποτελεσματικότητα και την υψηλή αποδοτικότητα, που επιτυγχάνεται με την παροχή πόρων ως υπηρεσία, στους χρήστες
μέσω του διαδικτύου. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που
διενεργήθηκε από τη RightScale, το 95% των εταιρειών
χρησιμοποιούν υπηρεσίες Cloud σήμερα, και σε κάποιες
περιπτώσεις χωρίς καν να το αντιλαμβάνονται!

Κατηγορίες υπηρεσιών Cloud
Το επίπεδο και είδος παροχής υπηρεσιών Cloud διαφέρει
από πάροχο σε πάροχο ανάλογα με το μέγεθος, την εμπειρία και το επίπεδο ασφάλειας δεδομένων που παρέχει.

Public Clouds


Γράφει o
Mate Ivanszky
Advisor to the Board of
Directors, CL8

Είναι ορισμός υποδομής cloud, που διατίθεται στο ευρύ
κοινό και ανήκει σε εταιρεία που παρέχει εμπορικά τις
διατιθέμενες υπηρεσίες cloud μέσω πακέτων. Τα public
clouds ανήκουν και λειτουργούνται από τρίτους παρόχους
υπηρεσιών όπως τις Amazon, Google και Microsoft. Οι
πελάτες επωφελούνται από τις οικονομίες κλίμακας, τη
φθηνότερη υπολογιστική ισχύ, και κυρίως την ευελιξία να
πληρώνει κάποιος μόνο γι’αυτά τα οποία χρησιμοποιεί.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι όλοι οι πελάτες
μοιράζονται την ίδια υποδομή με περιορισμένη δυνατότητα
για διαμορφώσεις / αλλαγές, και υπάρχουν διακυμάνσεις
στο επίπεδο ασφάλειας δεδομένων, αφού όλοι αυτοί οι
παράγοντες εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από τους παρόχους
υπηρεσιών.

Private Clouds
Κατασκευάζονται για την αποκλειστική χρήση από έναν
πελάτη, παρέχοντας μέγιστο έλεγχο δεδομένων, ασφάλεια
και ποιότητα υπηρεσιών. Η εταιρεία κατέχει την υποδομή
και τον έλεγχο του τρόπου ανάπτυξης εφαρμογών σε αυτό.
Αυτή η μορφή συνιστάται για τους οργανισμούς που πρέπει
να ακολουθήσουν αυστηρά πρότυπα διασφάλισης δεδομένων, αναζητώντας παράλληλα λύσεις για να μειώσουν τις
δαπάνες τους.

Hydrid clouds
Είναι μια σύνθεση από δύο ή περισσότερα clouds (private ή
public) τα οποία παραμένουν ξεχωριστές οντότητες, αλλά
συνδέονται μεταξύ τους με τυποποιημένη ή αποκλειστική
τεχνολογία που επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων και
εφαρμογών. Με ένα hydrid cloud οι οργανισμοί μπορούν
να τρέξουν μη βασικές εφαρμογές σε ένα public cloud,
διατηρώντας βασικές εφαρμογές και ευαίσθητα δεδομένα
σε ένα private cloud. Ένα hydrid cloud μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση τυχόν απροσδόκητων αυξήσεων
στο φορτίο εργασίας ενός οργανισμού.

Η CL8.com βοηθά έναν οργανισμό
να μετατρέψει τις κεφαλαιουχικές
δαπάνες (CapEx) της σε λειτουργικό
κόστος (OpEx)
Χωρίς αμφιβολία, η σημερινή οικονομική αστάθεια και αβεβαιότητα για το μέλλον, αναγκάζει τις εταιρείες και τους
οργανισμούς να εισάγουν περικοπές στον προϋπολογισμό
τους. Να παραμείνει ένας οργανισμός τεχνολογικά ανταγωνιστικός κάτω από αυτές τις συνθήκες αποτελεί πρόκληση.
Το τμήμα Πληροφορικής χρειάζεται όλο και περισσότερους
πόρους, λόγω των αυξημένων υπολογιστικών απαιτήσεων,
ενώ απειλές για την ασφάλεια αναδύονται συνεχώς, αφήνοντας τους οργανισμούς χωρίς άλλη επιλογή από να κάνουν
σοβαρές επενδύσεις κεφαλαίου σε αυτό τον τομέα.

18 infocom•06•17

95% of Respondents Are Using Cloud

Public Cloud
Only

18% 71% 6%

Private Cloud
Only

Hybrid

Public: 89%

Private: 77%
Source: RightScale 2016 State of the Cloud Report

Μετατρέψτε € της τεχνολογικής
επένδυσης ενός οργανισμού
σε δαπάνη € / μήνα
Η CL8.com προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών και λύσεων για
τη στήριξη των επιχειρήσεων, για τη μείωση αυτής της κεφαλαιουχικής δαπάνης, και την μετατροπή της σε λειτουργική
δαπάνη, όπως:

Colocation Services
Παραδοσιακά, οι επιχειρήσεις επέλεγαν να στήσουν τους
servers τους στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, φροντίζοντας όσο ήταν δυνατό να ακολουθούν τις απαιτήσεις
και προδιαγραφές για το σωστό περιβάλλον λειτουργίας
των servers. Αυτό συνεπαγόταν αύξηση του λειτουργικού
κόστους μιας εταιρείας, αφού θα έπρεπε να εγκατασταθούν
συστήματα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρισμού (UPS), να
υπάρχουν κλιματολογικές συνθήκες ιδανικές για ηλεκτρονικό
εξοπλισμό, γεννήτριες κτλ. Η CL8.com φροντίζει όλα αυτά
τα θέματα για εσάς, φιλοξενώντας την επιχείρηση σας στο
επίσημα πιστοποιημένο με TIER III data center της, παρέχοντας 24/7/365 εξυπηρέτηση, υψηλού επιπέδου ασφάλεια,
απρόσκοπτη σύνδεση στο Διαδίκτυο με πολλαπλούς ISP, και
τελευταίας τεχνολογίας υπηρεσίες.

Dedicated servers
Μήπως χρειάζεστε servers αμέσως να υποστηρίξετε μια
απροσδόκητη ζήτηση; Μήπως ψάχνετε να αντικαταστήσετε
τον παλιό εξοπλισμό πληροφορικής σας; Η CL8.com έχει
servers διαθέσιμους προς ενοικίαση, πληρώνοντας ένα

μηνιαίο πάγιο για να στηρίξει τη ζήτηση σας, για όσο χρονικό
διάστημα το χρειάζεστε, έτσι ώστε να μην πρέπει να επενδύσετε σε servers που μπορεί να μη χρειάζεστε μετέπειτα.

Disaster Recovery
Σε περίπτωση καταστροφής, το κύριο μέλημα μίας επιχείρησης
είναι η εξασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας. Στη CL8.
com υπάρχει ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία είναι έτοιμη
να βοηθήσει και να συμβουλεύσει το τμήμα ΙΤ της επιχείρησης
σας, σχετικά με τους τρόπους ανάκτησης των δεδομένων της.
Σε περιπτώσεις, δε, που η ζημιά είναι πολύ σοβαρή, η CL8.com
προσφέρει ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στον οποίο μπορεί να
μεταφερθεί όλο το μέρος του προσωπικού της επιχείρησης,
για να διασφαλιστεί η συνέχεια των εργασιών της.

Security Services
Η CL8.com παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών ασφάλειας
για την υποστήριξη της στρατηγικής κάθε οργανισμού, όπως
Anti-Denial of Service, πύλη ασφάλειας για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email / gateway security) και κρυπτογράφηση.
Η εταιρεία, πέραν της πιστοποίησης TIER III από το Uptime
Institute των ΗΠΑ, έχει πιστοποιηθεί με τα πρότυπα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001 και ISO 9001 για
την ποιότητα των υπηρεσιών της. Έχει επίσης πιστοποιηθεί
με το πρότυπο ασφάλειας δεδομένων PCI DSS που είναι
απαραίτητο για τη φύλαξη και διαχείριση δεδομένων για
πιστωτικές κάρτες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.cl8.com.
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MARKETING

Oracle Marketing Cloud

Υλοποίηση λύσης από τη SingularLogic
για τη Forthnet
Η Forthnet αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών
επικοινωνίας και ψυχαγωγίας στη χώρα. Με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, και
εκμεταλλευόμενη πλήρως την τεχνογνωσία των έμπειρων στελεχών της, προσφέρει
ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, ευρυζωνικού Internet και
τηλεοπτικού περιεχομένου σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και Δημόσιους Φορείς σε όλη την
Ελλάδα. Διαθέτει 129 καταστήματα, σε περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας και
εξυπηρετεί περισσότερους από 1 εκατομμύριο ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ.

Σε μια έντονα ανταγωνιστική αγορά, με περιορισμένες δυνατότητες διαφοροποίησης, και διαθέτοντας πολλαπλά σημεία
επαφής με τους πελάτες, η Forthnet πήρε την απόφαση να
βελτιστοποιήσει και να ενδυναμώσει σημαντικά τη συμβολή
του marketing στη διαδικασία πωλήσεων, με αποδέκτες τους
συνδρομητές των υπηρεσιών Nova προκειμένου να επιτύχει
τους φιλόδοξους στόχους για την ανάπτυξη της.

Οι προκλήσεις
Το τμήμα marketing ήταν αντιμέτωπο με πολλές προκλήσεις,
στην προσπάθεια του να επιτελέσει σωστά το έργο του.
Αρχικά είχε να διαχειριστεί πολλές ανεξάρτητες βάσεις
πελατών, ενώ στερούταν και ενός κεντρικού εργαλείου για
την συνολική διαχείριση των προωθητικών ενεργειών προς
υφιστάμενους ή υποψήφιους πελάτες. Κάθε τμήμα marketing
(Retail, SME, Business & Digital) χρησιμοποιούσε τη δική του
πλατφόρμα ή υπηρεσίες τρίτων για αποστολή newsletter και
περιεχομένου. Αποτέλεσμα ήταν ο ίδιος πελάτης να αντιμε-
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τωπίζεται αποσπασματικά και να μην υπάρχει μια συνολική εικόνα στην εταιρεία των marketing ενεργειών που έχουν γίνει
στον πελάτη. Επιπλέον, τα επιμέρους τμήματα marketing δεν
είχαν την δυνατότητα segmentation στη βάση τους ή έπρεπε
να εμπλέξουν το τμήμα του ΙΤ για να εξάγουν μία στοχευμένη
λίστα, κάτι το οποίο αύξανε σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο
για την υλοποίηση κάθε ενέργειας. Επίσης δεν υπήρχε η δυνατότητα για διενέργεια Omni Channel καμπανιών, οι οποίες
να περιλαμβάνουν πολλαπλά μέσα, όπως Social Media, Email,
SMS, Landing Pages, Push Notifications κ.ά.
Σημαντική δυσκολία επέφερε επίσης το γεγονός ότι ήταν
πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες για αποστολή προσωποποιημένου περιεχομένου, και έτσι όλοι οι πελάτες λάμβαναν
σχεδόν το ίδιο περιεχόμενο. Ο κεντρικός έλεγχος, ένα ενιαίο
περιβάλλον διαχείρισης των καμπανιών, και η αυτοματοποίηση των ενεργειών στα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και διαφήμισής, ήταν πια ο πιο βασικός στόχος του τμήματος marketing
της Forthnet. Επιπλέον η όποια λύση θα έπρεπε να μπορεί

να διασυνδεθεί και να λειτουργεί σε απόλυτη συνεργασία με
την υπάρχουσα πλατφόρμα CRM, την οποία η Forthnet είχε
με επιτυχία υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια.

Η λύση
Σε αυτό το πλαίσιο, η Forthnet διενήργησε μια εκτενή διαγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης για την εξεύρεση της πιο
σταθερής, ευέλικτης και αποδοτικής πλατφόρμας marketing
automation, η οποία θα μπορούσε να καλύψει τις παρούσες
αλλά και τις μελλοντικές της ανάγκες. Όντας πρωτοπόρα
στα πληροφορικά συστήματα, ακολούθησε τα trends της
εποχής και επέλεξε μια Cloud λύση για να ικανοποιήσει τις
ανάγκες του τμήματος marketing. Η λύση αυτή είναι η Oracle
Marketing Cloud, μέρος της σουίτας Customer Experience
της Oracle ενώ την υλοποίηση του όλου έργου ανέλαβε η
SingularLogic, Gold Partner της Oracle για την Ελλάδα, με
σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην υλοποίηση λύσεων
Digital Marketing και τη βελτιστοποίησης της εμπειρίας των
πελατών.
Αξιοποιώντας την πλατφόρμα Oracle Marketing Cloud, με
τη βοήθεια και το business know-how της SingularLogic, η
Forthnet εστίασε τις προσπάθειες της στους εξής βασικούς
άξονες:
• Την ενοποίηση των επιμέρους βάσεων δεδομένων που
χρησιμοποιούσε το marketing για τις ενέργειες του και
τoν εμπλουτισμό των στοιχείων των πελατών.
• Τη διασύνδεση με τα υπάρχοντα συστήματα και κυρίως
με το CRM.
• Τη δημιουργία των προϋποθέσεων και την ανάπτυξη των
δεξιοτήτων, για τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων
του συστήματος και τη μεγιστοποίηση του ROI.

Αποτελέσματα
H χρήση μίας ενιαίας πλατφόρμας από όλα τα επιμέρους
τμήματα marketing του οργανισμού, και κατά συνέπεια ο
κεντρικός έλεγχος της ψηφιακής επικοινωνίας προς τους
καταναλωτές, είναι το πρώτο και βασικό όφελος με εμφανές
αντίκτυπο στη στόχευση και την αύξηση της αποδοτικότητας
των ενεργειών. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στα μέλη του
τμήματος marketing να κάνουν segmentation στην πελατειακή
βάση, για να στοχεύσουν σε συγκεκριμένες ομάδες πελατών,
στους οποίους απευθύνεται η προσφορά τους. Το γεγονός
ότι το segmentation μπορεί να γίνεται πλέον από τους τελικούς χρήστες του τμήματος marketing, χωρίς να χρειάζεται
η εμπλοκή του ΙΤ, μειώνει σημαντικά το χρόνο υλοποίησης
των ενεργειών, ενώ αυξάνει και το αριθμό τους.
Η διασύνδεση με το CRM του οργανισμού (Oracle SIEBEL
CRM) που υλοποιήθηκε από τη SingularLogic, εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των δεδομένων και τη
διαθεσιμότητα των στοιχείων για τη διενέργεια σύνθετων

ενεργειών. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα για αποστολή προσωποποιημένου περιεχομένου το οποίο αυξάνει σε μεγάλο
βαθμό το επίπεδο ανταπόκρισης των παραληπτών.
Ένα από το πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της πλατφόρμας
είναι η δυνατότητα που έδωσε στο τμήμα marketing να βελτιστοποιεί την απόδοση των ενεργειών της. Δοκιμάζοντας
και τροποποιώντας επιμέρους στοιχεία κάθε καμπάνιας,
χρησιμοποιείται κάθε φορά η έκδοση με τo μεγαλύτερο
conversion (A/B testing). Επιπλέον η δυνατότητα για κεντρικά
ελεγχόμενα Omni Channel campaigns επιτρέπει την κατάταξη
των πελατών σε διαφορετικά marketing προφίλ σύμφωνα με
το συνολικό engagement που δείχνουν σε αυτές.
Η πρώτη φάση του έργου ολοκληρώθηκε με επιτυχία από τη
SingularLogic, εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, και βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Το επόμενο βήμα έχει
να κάνει με τη ολοκλήρωση σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας
(SMS & push notifications, landing pages) για την πραγματοποίηση ολοκληρωμένων ενεργειών επικοινωνίας.
Με τη λύση Oracle Marketing Cloud, η Forthnet κατάφερε να
εκσυγχρονίσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί,
τόσο με το υπάρχον όσο και με το δυνητικό πελατολόγιο,
αξιοποιώντας σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ψηφιακά μέσα. Ανταποκρινόμενη πλήρως στην αλλαγή τη συμπεριφοράς των
καταναλωτών, πέτυχε ταυτόχρονα σημαντική αύξηση στους
δείκτες αποδοτικότητας των ενεργειών ψηφιακού marketing,
με αποδέκτες τους συνδρομητές των υπηρεσιών Nova.
Η SingularLogic μέσω των συνεργασιών που έχει αναπτύξει
με μεγάλους οίκους του εξωτερικού, έχοντας πιστοποιημένους σύμβουλους και μηχανικούς, και με την εμπειρία που
έχει αποκτήσει από την ανάπτυξη λογισμικού και την υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφορικής, μπορεί να αποτελέσει
τον ιδανικό συνεργάτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό κάθε
επιχείρησης.
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SAP Omnichannel Banking

Νέα ψηφιακή λύση που απλοποιεί τις διαδικασίες IT
Η SAP παρουσίασε πρόσφατα την τελευταία έκδοση του
SAP Omnichannel Banking, μίας λύσης ψηφιακής τραπεζικής η οποία απλοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης
mobile και online εφαρμογών για τους τομείς της τραπεζικής
καταναλωτών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εταιρικών
πελατών μέσα από μία ενιαία πλατφόρμα δομημένη με ανοιχτή αρχιτεκτονική. Με περισσότερες από 500 διαθέσιμες
μικρο-υπηρεσίες, η νέα λύση ψηφιακής τραπεζικής βοηθά
τις τράπεζες να δημιουργήσουν εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, tablets και υπολογιστές που ανταποκρίνονται στις
ειδικές απαιτήσεις των πελατών τους, προσφέροντας μία
μοναδική ψηφιακή εμπειρία χρήστη.
Το SAP Omnichannel Banking συμπληρώνει τις ήδη διαθέσιμες λύσεις του SAP Hybris, δημιουργώντας ένα
ολοκληρωμένο προϊόν για τις τράπεζες που θέλουν να
διαχειρίζονται όλες τις πτυχές της διάδρασής τους με τους
πελάτης. Η ενοποίηση της διεπαφής προγραμματισμού
εφαρμογών (Application Programming Interface - API)
σε αυτά τα στοιχεία, παρέχει στους πελάτες απρόσκοπτη
εμπειρία χρήσης σε όλα τα σημεία επαφής με το σύστημα.
Μαζί, το SAP Omnichannel Banking και το χαρτοφυλάκιο
λύσεων SAP Hybris δίνουν τη δυνατότητα στις τράπεζες
να αναπτύξουν ψηφιακές διαδικασίες πωλήσεων και άλλων
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υπηρεσιών, δημιουργώντας εξατομικευμένα περιβάλλοντα
αλληλεπίδρασης με τους πελάτες σε όλα τα κανάλια και
βοηθώντας τις έτσι να έχουν μία σφαιρική εικόνα για τους
πελάτες τους.
Η modular αρχιτεκτονική του SAP Omnichannel Banking
βοηθά τις τράπεζες να λανσάρουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες σταδιακά, χωρίς να διακόπτουν τις υφιστάμενες
λειτουργίες τους. Η λύση μπορεί να εφαρμοστεί είτε στην
ήδη υπάρχουσα υποδομή μία τράπεζας, είτε στο cloud,
καλύπτοντας την ανάγκη για γρηγορότερη εφαρμογή της
στην αγορά αλλά και την ανάγκη μεγαλύτερης συχνότητας
ενημερώσεων. Παρέχοντας μία εκτεταμένη «βιβλιοθήκη»
εφαρμογών που κάνουν την εξατομίκευση πιο γρήγορη
και υπηρεσίες που επιτρέπουν τη ρύθμιση περισσότερων
από 200 χαρακτηριστικών, αυτή η λύση μπορεί να μειώσει
σημαντικά τους αναγκαίους πόρους που χρειάζονται για
την ανάπτυξη εξειδικευμένων επεκτάσεων στον τραπεζικό κλάδο. Επίσης, το SAP Omnichannel Banking παρέχει
εργαλεία αιχμής σε μορφή Eclipse plug-ins, ένα ευρέως
χρησιμοποιούμενο ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης
(Integrated Development Environment - IDE) για την ανάπτυξη μικρο-υπηρεσιών. Αυτό αυξάνει την παραγωγικότητα
στο χώρο της δημιουργίας εφαρμογών και επιτρέπει στο

συνεχώς αναπτυσσόμενο οικοσύστημα συνεργατών και
FinTech εταιριών να εμπλουτίζουν περαιτέρω τη συγκεκριμένη λύση της SAP.
Ο Falk Rieker, Global Head, Banking Business Unit, SAP,
δήλωσε «Με το SAP Omnichannel Banking και τις λύσεις
SAP Hybris, προσφέρουμε μία ολοκληρωμένη λύση για τη
διαχείριση όλων των τύπων ψηφιακής αλληλεπίδρασης με
τους πελάτες: mobile και online, και σε πολλά διαφορετικά
επιχειρηματικά μέτωπα. Αυτό είναι κάτι που θα φέρει μεγάλες αλλαγές στην αγορά, και θα δώσει στις τράπεζες
τη δυνατότητα να διαφοροποιηθούν μεταξύ τους και να
παρέχουν εξατομικευμένη ψηφιακή εμπειρία χρήστη στους
πελάτες τους.

Η τελευταία έκδοση του SAP
Omnichannel Banking παρέχει:
• Πλήρη επιχειρησιακή λογική και ισχυρές δυνατότητες
αυτοεξυπηρέτησης, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν εφαρμογές εκτός χαρτοφυλακίου για λιανικές και
εμπορικές τραπεζικές συναλλαγές.
• Επιμέρους συστήματα για την κεντρική διαχείριση κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών μέσω της παροχής
πλαισίων λειτουργίας για την ασφάλεια, τα δικαιώματα
χρήστη, τις εγκρίσεις, τις ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις, τη διαχείριση καναλιών, το χρονικό προγραμματισμό, την κατανεμημένη αποθήκευση (distributed
caching), τις επικυρώσεις, τη συγκέντρωση πληροφοριών πελατών, τις ψηφιακές διεργασίες, τη διαχείριση

χρηστών και τη διαχείριση καναλιών και συσκευών.
• Ανοικτή αρχιτεκτονική που υποστηρίζει υπηρεσίες τρίτων
και ενοποίηση με συστήματα συνεργατών με στόχο τη
δημιουργία πλαισίων αποτελεσματικότερης συνεργασίας
και επιτάχυνσης της καινοτομίας.
• Πλήρως προσαρμόσιμο SAPUI5, το οποίο καταργεί όλους
τους περιορισμούς στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται
για την ανάπτυξη διεπαφών χρήστη (UI).
• Προαιρετική ενσωμάτωση με τη βασική λύση τραπεζικής
της SAP.
Μία πρόσφατη έρευνα της IDC για τη SAP ανέδειξε το
γεγονός ότι οι τράπεζες επιθυμούν να συνεργαστούν με
FinTech εταιρίες startup. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα των
αρχιτεκτονικών ΙΤ εντός των τραπεζών κάνει τέτοιες συνεργασίες δύσκολες. Το πλαίσιο API το οποίο βρίσκεται μέσα
στο SAP Omnichannel Banking απλοποιεί αυτή τη διαδικασία.
Οι τράπεζες είναι τώρα αρκετά ευέλικτες ώστε να έχουν
ενεργό ρόλο σε αυτό το οικοσύστημα, να συνεργάζονται με
εταιρίες FinTech και να εμπλέκουν περισσότερους συνεργάτες και ηγέτες της αγοράς.
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MOBILE

Πτωτική τάση στην αγορά
συσκευών κινητής τηλεφωνίας
Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου διμήνου


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη
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Μείωση της αγοράς των συσκευών κινητής τηλεφωνίας
σημειώθηκε κατά το πρώτο δίμηνο του έτους (Ιανουάριος
- Φεβρουάριος) απόρροια της οικονομικής αβεβαιότητας
των καταναλωτών που περιορίζουν τις δαπάνες τους στις
απολύτως αναγκαίες.

μάχια το πρώτο δίμηνο φέτος το 80% ήταν smartphones
(πέρσι το αντίστοιχο διάστημα ήταν 79,3%). Ωστόσο σε
αξία οι έξυπνες συσκευές καταλαμβάνουν το 96,4% της
αγοράς (ή 64,9 εκατ. ευρώ) με τη διαφορά από πέρσι να
είναι ελάχιστη (96% το αντίστοιχο ποσοστό για το πρώτο
δίμηνο του 2016).

Το σύνολο της αγοράς (απλά κινητά και smartphones) σε
αριθμό τεμαχίων μειώθηκε 24,2% (πουλήθηκαν το πρώτο
δίμηνο φέτος 356,2 χιλ. συσκευές έναντι 470,3 χιλ. το
αντίστοιχο διάστημα πέρσι και 459,4 χιλ. το 2015) ενώ ως
αξία σημείωσε πτώση 21,2% έναντι του πρώτου διμήνου
του 2016 (66,4 εκατ. ευρώ φέτος το πρώτο δίμηνο του
έτους έναντι 84,3 εκατ. πέρσι και 78,2 εκατ. το 2015 που
ήταν επίσης μια δύσκολη περίοδος).

Η αγορά των απλών κινητών το εξεταζόμενο διάστημα (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2017) σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα το 2016 μειώθηκε σε όγκο 27,5% και σε αξία
30,5%. Η αγορά των έξυπνων κινητών συσκευών αντίστοιχα
μειώθηκε 24,4% σε όγκο (πωλήθηκαν 287,4 χιλ. συσκευές
έναντι 380,2 χιλ.) και 23,5% σε αξία (64,9 εκατ. ευρώ
έναντι 84,9 εκατ.).

Αναφορικά με την αναλογία στις πωλήσεις των απλών
κινητών σε σχέση με αυτές των smartphones κινήθηκε
περίπου σε ίδιο με πέρσι ποσοστό. Συγκεκριμένα σε τε-

Στα απλά κινητά ο μέσο όρος λιανικής τιμής διαμορφώθηκε
στα 34 ευρώ από 35 ευρώ (μείωση 4,1%) ενώ στα έξυπνα
αυξήθηκε 1,2% στα 226 ευρώ από 223 ευρώ. Η κατηγορία

που περισσότερο αυξήθηκε στα απλά κινητά είναι αυτή
όπου οι τιμές κινούνται μεταξύ των 26 και 70 ευρώ με
ελάχιστη κίνηση στις υπόλοιπες κατηγορίες.
Με βάση τα στοιχεία που συνέλεξε το InfoCom, στα
smartphones ειδικότερα το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς (μετρώντας τεμάχια) είναι η κατηγορία αυτών που
στοιχίζουν από 150 έως 200 ευρώ. Καταλαμβάνει φέτος
στο εξεταζόμενο διάστημα το 24,3% (έναντι 25,4% πέρσι). Αύξηση σημείωσε ωστόσο η κατηγορία των 100 έως
150 ευρώ και κατέλαβε το 22% (έναντι 19,6%). Αντίθετα
μειώθηκε το ποσοστό των κινητών που κοστίζουν έως 100
ευρώ σε 20,9% από 25,6%. Η κατηγορία των κινητών με
τιμή άνω των 500 ευρώ κατέλαβε το 9,2% της συνολικής
αγοράς των έξυπνων έναντι 9,4%.
Όσον αφορά στην κατάταξη με βάση την αξία των
smartphones αυτά με τιμή πάνω από τα 500 ευρώ καταλαμβάνουν στο πρώτο δίμηνο του έτους το 30,5% της
συνολικής αγοράς, το 19,4% έχουν αυτά με τιμή από 150
έως 200 ευρώ και το 12,3% αυτά με τιμή από 100 έως
150 ευρώ.
Ακόμα, σε τεμάχια το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις
έξυπνες συσκευές 31,5% συνεχίζει να έχει στη χώρα μας
η Samsung η οποία ωστόσο έχασε μερίδιο (37,5% το πρώτο
δίμηνο του 2016). Σε αξία το ποσοστό της το πρώτο δίμηνο
φέτος διαμορφώθηκε σε 36,2% (από 38,1% πέρυσι).

Σημαντική άνοδο σημείωσαν οι πωλήσεις έξυπνων κινητών
μάρκας Huawei. Σε τεμάχια ήταν το 14,9% της αγοράς
(από 7,7% πέρσι το εξεταζόμενο διάστημα) και σε αξία το
12,5% (από 5,2%).
Στην τρίτη θέση σκαρφάλωσε η ελληνική MLS με μερίδιο
αγοράς 10,3% (από 3,3%) σε τεμάχια και 5,9% σε αξία
(από 2,9%). Την τέταρτη θέση στις πωλήσεις με βάση τον
όγκο καταλαμβάνει η Apple με μερίδιο 7,8% αμετάβλητο
σε σχέση με το 2016, με τη θέση της όμως, όσο αφορά
την αξία, να είναι υψηλότερη (δεύτερη) καθώς η αξία των
συσκευών Apple που πουλήθηκαν το πρώτο δίμηνο φέτος
αντιστοιχούσε στο 24,4% της συνολικής αγοράς (έναντι
26,5% πέρυσι).
Ακόμη, σε τεμάχια η Lenovo είχε μερίδιο αγοράς 7,5%
(από 6,2%), μειωμένο ήταν το ποσοστό των συσκευών
Vodafone 3,8% από 6,4% πέρσι, το ποσοστό της κινεζικής
ZTE διαμορφώθηκε σε 2,4% από 3,3% και της LG σε 3,1%
από 7,5%.
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Gartner για
το 2016 παγκοσμίως την πρώτη θέση στις πωλήσεις κινητών συσκευών καταλαμβάνει η Samsung, με την Apple να
ακολουθεί στη δεύτερη, ωστόσο η τάση είναι ανοδική για
την Apple (στο τελευταίο τρίμηνο πέρσι ήρθε πρώτη) και
καθοδική για την Samsung. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει
η Huawei.
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MULTIMEDIA

Προηγμένη διανομή πολυμέσων
βασισμένη στο cloud

Με το πιο σύγχρονο πρότυπο κωδικοποίησης HEVC
Η Ericsson και η Telstra πρόκειται να υλοποιήσουν την οικογένεια λύσεων
επεξεργασίας βίντεο MediaFirst της Ericsson για να ενισχύσουν το νέο data center
επεξεργασίας βίντεο της Telstra. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την παροχή
της πλατφόρμας Media Cloud της Telstra για φορτία πολυμέσων από εταιρείες
τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Χάρη στην πλήρως εικονική επεξεργασία βίντεο, οι πάροχοι
μπορούν να αξιοποιήσουν ακόμα περισσότερο τη ζήτηση που
εκδηλώνουν οι καταναλωτές για νέες υπηρεσίες υψηλής
(HD) και εξαιρετικά υψηλής (UHD) ευκρίνειας, εικονικής και
επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς και νέες ευκαιρίες για
επιχειρήσεις. Η εικονικοποίηση των λειτουργιών των μέσων
επικοινωνίας θα επιτρέψει στους παρόχους να προσφέρουν
στις εταιρείες τηλεοπτικών προγραμμάτων υπηρεσίες όπως
είναι η επεξεργασία και διανομή φορτίου πολυμέσων με
υψηλές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης, οι οποίες θα βασίζονται
στο cloud που θα διαθέτουν οι πάροχοι στα δίκτυά τους. Λαμ-
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βάνοντας υπόψη την αναμενόμενη αύξηση της κατανάλωσης
υπηρεσιών βίντεο και τις σχετικές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης, η βελτιστοποίηση της επεξεργασίας και διανομής βίντεο
αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Telstra.
Το χαρτοφυλάκιο επεξεργασίας βίντεο MediaFirst, το οποίο
βασίζεται εξ ολοκλήρου σε λογισμικό, θα υποστηρίζει επίσης
την υλοποίηση προηγμένων υπηρεσιών εκπομπής, όπως είναι
οι λειτουργίες κεφαλής (head-end) HEVC. Με τον τρόπο
αυτό, καθίστανται εφικτές προηγμένες λειτουργίες μετατροπής κώδικα βίντεο (transcoding) και ροής (streaming).
Παράλληλα είναι δυνατή η ενορχήστρωση λειτουργιών που

βασίζονται εξ ολοκλήρου σε λογισμικό, μέσω μικροϋπηρεσιών σε ολόκληρο το δίκτυο. Η Telstra θα είναι από τους
πρώτους παρόχους που θα εικονικοποιήσουν τις λειτουργίες επεξεργασίας μέσων με τη μορφή μικροϋπηρεσιών,
με κεντρική ενορχήστρωση της ροής λειτουργιών μέσων σε
υποδομή cloud.
Ο Gary Traver, Διευθυντής Μέσων της Telstra, δήλωσε:
«Στην πρόσφατη έκθεση Mobile World Congress στη Βαρκελώνη, η Telstra ανακοίνωσε ότι πρόκειται να προχωρήσει
σε επέκταση και ειδική διαμόρφωση της πλατφόρμας cloud
της Ericsson έτσι ώστε να μεταφέρει αποκλειστικά φορτία
πολυμέσων για εταιρείες τηλεοπτικών προγραμμάτων. Αυτό
αποτελεί το επόμενο βήμα στο πρόγραμμα εικονικοποίησής
μας, καθώς επιλέγουμε την οικογένεια λύσεων επεξεργασίας
βίντεο MediaFirst της Ericsson. Προετοιμάζουμε την υποδομή
για επεξεργασία και αποθήκευση οι οποίες θα είναι εγγε-

δικτύων που προορίζονται για πολυμέσα. «Στόχος της Telstra
για το χώρο των εταιρειών τηλεοπτικών προγραμμάτων είναι
η παροχή αξιόπιστης και ευέλικτης πρόσβασης στο δίκτυο, με
υψηλές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης και καθυστερήσεις, έτσι
ώστε να υποστηρίξουμε τις εταιρείες τηλεοπτικών προγραμμάτων στη μετάβασή τους προς τη χρήση επεξεργασίας IP
για περιεχόμενο εκπομπών», δήλωσε ο Traver.
Η Elisabetta Romano, Vice President & Head of Media
Solutions της Ericsson, ανέφερε: «Η λύση επεξεργασίας
βίντεο της Ericsson, η οποία βασίζεται σε λογισμικό και
αξιοποιεί την πιο σύγχρονη τεχνολογία συμπίεσης HEVC, θα
δώσει στους παρόχους τη δυνατότητα να επεξεργάζονται
και να διανέμουν προεγγεγραμμένο και ζωντανό, ή σχεδόν
ζωντανό, περιεχόμενο έτοιμο για εκπομπή. Χάρη στη χρήση
της τελευταίας τεχνολογίας HEVC, οι πάροχοι όπως η Telstra
μπορούν να αυξήσουν γρήγορα και εύκολα τον αριθμό των

νείς (native) στο cloud, καθώς και δικτυακές δυνατότητες
προσαρμοσμένες στις ανάγκες των τηλεοπτικών εταιρειών,
έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στις εταιρείες
αυτές τις κατάλληλες υπηρεσίες για εφαρμογές πολυμέσων
με υψηλές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης, οπουδήποτε και οποτεδήποτε απαιτείται. Η λειτουργικότητα του χαρτοφυλακίου
MediaFirst της Ericsson συμπληρώνει και βελτιώνει τα φορτία
πολυμέσων για εταιρείες τηλεοπτικών προγραμμάτων, πάνω
στα οποία ήδη συνεργαζόμαστε με άλλους παρόχους τεχνολογίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί με στόχο την υποστήριξη
υπηρεσιών οι οποίες μεταφέρονται μέσω των διεθνών μας

προσφερόμενων υπηρεσιών, διατηρώντας παράλληλα την
υψηλότερη ποιότητα εικόνας, χωρίς να απαιτείται πρόσθετο
εύρος ζώνης.» Η οικογένεια επεξεργασίας βίντεο MediaFirst
της Ericsson χρησιμοποιεί μια προσέγγιση που βασίζεται σε
εφαρμογές για τον χειρισμό κάθε σταδίου της αλυσίδας επεξεργασίας μέσων. Πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη λύση
επεξεργασίας βίντεο στον τηλεοπτικό κλάδο. Περιλαμβάνει
τις λύσεις MediaFirst Encoding Live (Ζωντανή Κωδικοποίηση),
MediaFirst Encoding On Demand (Κωδικοποίηση Κατ’ Απαίτηση), MediaFirst Packaging (Συσκευασία Περιεχομένου) και
MediaFirst Management Controller (Ελεγκτής Διαχείρισης).
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NDC

Unisys & JR Technologies: εξέλιξη
new distribution capability λύσεων
Διαχείριση διανομής, ολοκλήρωση παραγγελίας
και παροχή υπηρεσιών

Η Unisys ανακοίνωσε συμφωνία συνεργασίας με την JR
Technologies (JRT) για την ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης στην εξυπηρέτηση των αναγκών του κλάδου
των αερομεταφορών σε σχέση με το New Distribution
Capability (NDC). Σε αυτήν την πρωτοποριακή προσέγγιση, ο συνδυασμός του συστήματος Διαχείρισης Προσφορών (OfMS) της JRT και του AirCore Order Manager
της Unisys, παρέχει στις αεροπορικές εταιρίες ευελιξία
και ταχύτητα στην πώληση των υπηρεσιών τους και την
εξυπηρέτηση των πελατών τους.
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Το ΝDC, αναπτύχθηκε από τη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών
Μεταφορών (IATA), και προσδιορίζει ένα νέο πρότυπο
μετάδοσης δεδομένων, για την αντιμετώπιση των σημερινών περιορισμών στη διανομή των υπηρεσιών των
αεροπορικών εταιρειών, παρέχοντας δυνατότητες όπως η
διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η άμεση
ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς (time-to-market),
η πρόσβαση σε εμπλουτισμένο περιεχόμενο (rich content)
σχετικά με τις πτήσεις και η διαφάνεια κατά τη διαδικασία
αγοράς των υπηρεσιών. Η προσέγγιση των δύο εταιρεών,

της Unisys και της JRT, συνδυάζει τις δύο λύσεις που
απαιτούνται για την επιτυχή υιοθέτηση του NDC από τις
αεροπορικές εταιρίες: τη δυνατότητα δημιουργίας, επικοινωνίας και διαχείρισης της προσφοράς των υπηρεσιών
των αεροπορικών εταιριών (OfMS) και τη διαχείριση της
παραγγελίας (AirCore Order Manager), όταν κάποια προσφορά επιλέγεται από τον πελάτη.
«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε με τη
Unisys προκειμένου να προάγουμε την υιοθέτηση του
New Distribution Capabilities (NDC) από τις αεροπορικές
εταιρίες», δήλωσε ο George Khairallah, Πρόεδρος της
JR Technologies. «Καθώς οι αεροπορικές εταιρείες “πειραματίζονται” ολοένα και περισσότερο με την προσφορά
των υπηρεσιών τους (offer management) με βάση το NDC,
αντιλαμβάνονται την ανάγκη για ένα σύστημα διαχείρισης
παραγγελιών (order management) σχεδιασμένο με τρόπο
που να μπορεί να παρέχει στιβαρή και ολοκληρωμένη
διαχείριση της προσφοράς (offer servicing), παρά ένα
σύστημα απλής παρακολούθησης και αποθήκευσης των
παραγγελιών (orders). Είμαστε εντυπωσιασμένοι με το Air
Core Order Manager της Unisys για την ευελιξία του, τον
πλέον σύγχρονο σχεδιασμό του και την άμεση δυνατότητά
του να ανταποκριθεί στην πλήρως πελατοκεντρική διαχείριση των παραγγελιών (order servicing), συνεργαζόμενο με
οποιοδήποτε σύστημα εξυπηρέτησης πελατών (Passenger
Services System) χρησιμοποιεί η αεροπορική εταιρία.
Συνδυαστικά, προσφέρουμε μία πραγματικά συνεργατική
πλατφόρμα διανομής των υπηρεσιών των αεροπορικών
εταιρειών.»
«H επιλογή της JR Technologies ως συνεργάτη μας στο
NDC ήταν μια προφανής επιλογή», δήλωσε ο Dheeraj
Kohli, Vice President and Global Head of Travel and
Transportation της Unisys. «Η JR Technologies είναι η
πρώτη εταιρία που απέκτησε πιστοποίηση για το NDC
και έως σήμερα, θεωρείται πρωτοπόρος στην κατανόηση
των ιδιαιτεροτήτων και των απαιτήσεων για την επίτευξη
του κατάλληλου περιβάλλοντος πώλησης/ διανομής των
υπηρεσιών των αεροπορικών εταιριών. Η διαφοροποίηση
των αεροπορικών εταιριών και η αύξηση των εσόδων
τους, αποτελούν τους παράγοντες που ωθούν σε αλλαγές
στα κανάλια διανομής και η JRT είναι σαφώς στην πρώτη
γραμμή, βοηθώντας τις αεροπορικές να πραγματοποιήσουν τις αλλαγές αυτές. Ο κύριος στόχος της κοινής
μας προσέγγισης είναι να καταργήσουμε τα εμπόδια που
προκύπτουν από την πολυπλοκότητα στον κλάδο των αεροπορικών εταιριών και να παρέχουμε άμεση πληροφόρηση
για τη ζήτηση, τις προτιμήσεις των πελατών και το σκοπό
του ταξιδιού του πελάτη, προκειμένου να υπάρξουν νέες

πηγές εσόδων, έλεγχος της διανομής και καινοτομία.»
Το OfMS συνδυάζει εκτενείς δυνατότητες δημιουργίας και
διάθεσης των υπηρεσιών των αεροπορικών εταιριών επιτρέποντάς τους να παρέχουν εξατομικευμένες προσφορές
με εμπλουτισμένο περιεχόμενο (rich content) δια μέσω
κάθε καναλιού πώλησης. Η απόφαση για τη διάθεση μεμονωμένων ή συνδυασμένων υπηρεσιών βελτιστοποιείται
με την εφαρμογή σύνθετων κανόνων επιλογής, δίνοντας
τη δυνατότητα προσφοράς και στη συνέχεια αγοράς, μέσω
του AirCore Order Manager system, μιας μεγάλης γκάμας
προϊόντων και υπηρεσιών.
Το Unisys AirCore Order Manager αποτελεί την πλήρη και
κύρια πηγή (master source) όλων των πληροφοριών σχετικά με τη διακίνηση και εξυπηρέτηση επιβατών, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα ενιαίο κανάλι διάθεσης και διαχεί-

ρισης των παραγγελιών. Εκτός από την επεξεργασία των
ΙΑΤΑ NDC μηνυμάτων, το AirCore Order Manager επικοινωνεί με το σύστημα εξυπηρέτησης επιβατών (Passenger
Services System) της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας
μέσω των καθορισμένων διεπαφών. Αυτή η δυνατότητα
επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο τον συγχρονισμό των
παραγγελιών (orders) και των Passenger Name Records
(PNRs), μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας και με οικονομικά
αποδοτικό τρόπο.
Η Unisys διαθέτει εμπειρία πλέον των 45 ετών στην παροχή προηγμένων, κρίσιμης σημασίας λύσεων πληροφορικής
στον κλάδο των αερομεταφορών. 18 από τις 25 κορυφαίες
αεροπορικές εταιρείες βασίζονται στις λύσεις της Unisys
και η επεξεργασία του 20% της παγκόσμιας επιβατικής
κίνησης γίνεται μέσω των λύσεων της Unisys.
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ΟΤΕ: data center και υποδομή
cloud για το ΕΔΕΤ

Αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση ασθενών και
μείωση λειτουργικών εξόδων
Λύση στο πρόβλημα εφεδρικής αποθήκευσης και μακροχρόνιας πρόσβασης για τις απεικονιστικές εξετάσεις (ακτινογραφίες, τομογραφίες, κ.λπ.) στα ελληνικά νοσοκομεία, δίνει το
νέο Data Center που υλοποίησε ο Όμιλος ΟΤΕ, για το Εθνικό
Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).
Οι απεικονιστικές εξετάσεις σε 31 διασυνδεδεμένα νοσοκομεία αποθηκεύονται πλέον μόνιμα και σε υποδομές cloud,
εξασφαλίζοντας άμεση online πρόσβαση από το πιστοποιημένο ιατρικό προσωπικό. Επιπλέον, επιτυγχάνεται σημαντική
μείωση των λειτουργικών εξόδων των νοσοκομείων, τόσο για
εξοπλισμό, όσο και για αναλώσιμα υλικά, ενώ δίνεται λύση
στο πρόβλημα της τοπικής αποθήκευσης. Το έργο συμβάλλει
και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, αφού πλέον
οι απεικονιστικές εξετάσεις θα είναι διαθέσιμες σε κάθε
νοσοκομείο, μέσω cloud, χωρίς να χρειάζεται να τις αρχειοθετούν οι ίδιοι. Πέρα από τα άμεσα οφέλη για ασθενείς και
νοσοκομεία, το έργο ενισχύει και την ερευνητική κοινότητα,
καθώς γίνεται εφικτή η ελεγχόμενη και ανωνυμοποιημένη
πρόσβαση σε μεγάλους όγκους απεικονιστικών δεδομένων,
για τις ανάγκες της ιατρικής έρευνας.
Ο Πρόεδρος του ΕΔΕΤ και καθηγητής ΕΜΠ Παναγιώτης
Τσανάκας, δήλωσε σχετικά: «Στόχος μας είναι να παράγουμε

αξία και να συμβάλουμε στην παραγωγή καινοτομίας με την
ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών υποδομών, την εισαγωγή
πρωτοποριακών υπηρεσιών και εφαρμογών εθνικής εμβέλειας, και την ενθάρρυνση νέων μοντέλων συνεργασίας μεταξύ
των δημόσιων οργανισμών, της ερευνητικής κοινότητας, των
πολιτών και των επιχειρήσεων. Το νέο έργο που υλοποίησε
επιτυχώς και εγκαίρως ο Όμιλος ΟΤΕ, ενσωματώνει όλα τα
παραπάνω στοιχεία, φέρνοντας πολλαπλά και μακροχρόνια
οφέλη για όλους.»
Ο ICT Director του Ομίλου ΟΤΕ, Λυκούργος Αντωνόπουλος,
δήλωσε σχετικά: «Ο Όμιλος ΟΤΕ υλοποιεί με επιτυχία μεγάλα
και σύνθετα έργα στον τομέα του e-health, αποδεικνύοντας
την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία του. Μέσα από το νέο
Data Center που ολοκληρώσαμε για το ΕΔΕΤ, προσφέρουμε
αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση προς τους ασθενείς και συμβάλλουμε στη σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους
των νοσοκομείων. Με έργα όπως αυτό, αποδεικνύουμε
έμπρακτα πως ο κόσμος μας μπορεί να γίνει καλύτερος με
την τεχνολογία.»
Το νέο Data Center, που υλοποίησε ο Όμιλος ΟΤΕ και εγκαταστάθηκε σε κτίριο που παραχώρησε το Πανεπιστήμιο Κρήτης,
διασυνδέεται μέσω οπτικών ινών με 31 νοσοκομεία, σε 8
περιφέρειες της χώρας. Εκεί, μέσω εξειδικευμένου συστήματος αρχειοθέτησης απεικονιστικών δεδομένων μεγάλης
κλίμακας (HARMONI) συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται
αυτόματα οι ιατρικές απεικονιστικές εξετάσεις από τα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία. Σε αυτές έχει πρόσβαση μόνο
το εξουσιοδοτημένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
μέσω τοπικών συστημάτων PACS (Σύστημα Αρχειοθέτησης
& Επεξεργασίας Ιατρικών Εικόνων - Picture Archiving and
Communication System), εξασφαλίζοντας τη διαχρονική
ασφάλεια του περιεχομένου.
Το έργο ολοκληρώθηκε με συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και
η υλοποίησή του από τον Όμιλο ΟΤΕ έγινε με τέτοιο τρόπο,
ώστε να είναι εύκολα αναβαθμίσιμο και επεκτάσιμο.
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Σε δημόσια διαβούλευση το
νομοσχέδιο για τα διαστημικά
Ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικός Διαστημικός
Οργανισμός»


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη
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Νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΨΗΠΤΕ) θέτει πλαίσιο κανόνων
και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων και την καταχώρηση διαστημικών αντικειμένων
ενώ προβλέπει την ίδρυση ελληνικής διαστημικής εταιρείας.
Υπό τον τίτλο: «Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων Καταχώρηση διαστημικών αντικειμένων - Ίδρυση ελληνικής
διαστημικής εταιρείας» ετέθη σε δημόσια διαβούλευση ως
τις 2 Μαΐου. Μεταξύ άλλων ρυθμίζει τους όρους και τη διαδικασία αδειοδότησης, την ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται
από διαστημικά αντικείμενα, καθώς και την εποπτεία των
διαστημικών δραστηριοτήτων, την τήρηση Εθνικού Μητρώου
/ Αρχείου για την καταγραφή διαστημικών αντικειμένων. Οι
διατάξεις του εφαρμόζονται σε διαστημικές δραστηριότητες
που ασκούνται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, εκτός της
χώρας εάν χρησιμοποιούνται εγκαταστάσεις, προσωπικό
ή κινητή-ακίνητη περιουσία του ελληνικού δημοσίου ή που
υπάγονται στη δικαιοδοσία του, καθώς και ανεξαρτήτως τοποθεσίας, εφόσον διεξάγονται από φυσικά πρόσωπα ελληνικής
υπηκοότητας ή νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα
και εάν αυτό προβλέπεται από διεθνή Συμφωνία ή Συνθήκη.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διεξάγει διαστημικές
δραστηριότητες χωρίς αδειοδότηση, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη, καθώς και με πρόστιμο από 30.000 έως

300.000 ευρώ. Παράλληλα συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με
την επωνυμία «Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός Α.Ε.»
και το διακριτικό τίτλο «ΕΛ. Δ.Ο. Α.Ε.» η οποία εποπτεύεται
από τον υπουργό ΨΗΠΤΕ. Σκοπός της είναι μεταξύ άλλων
η αναζήτηση, προώθηση και συμμετοχή ή/και διαχείριση
προγραμμάτων και έργων σχετικά με τις διαστημικές καθώς
και η διαμόρφωση πρότασης για την εθνική στρατηγική στον
τομέα του διαστήματος. Σκοπός της επίσης είναι ο συντονισμός, η υποστήριξη και η κινητοποίηση φορέων, υπηρεσιών
και νομικών προσώπων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
για την προώθηση, διάχυση και αξιοποίηση της διαστημικής
πολιτικής της Ελλάδας, ο συντονισμός και η συνεργασία των
εθνικών εκπροσώπων στον τομέα του διαστήματος και των
εφαρμογών του, η ανάπτυξη ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών, η ανταλλαγή και σύνθεση γνώσεων, καινοτομίας
και δράσεων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ανταποδοτική
συμμετοχή της χώρας στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς διαστήματος, σε ευρωπαϊκά ή διεθνή διαστημικά
προγράμματα, καθώς και η σχεδίαση προγραμμάτων για
την εξυπηρέτηση εθνικών, επιστημονικών, επιχειρησιακών
και αναπτυξιακών αναγκών στις οποίες το διάστημα έχει
πρωταρχικό ρόλο. Η ΕΛ. Δ.Ο. προσλαμβάνει προσωπικό με
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου για απασχόληση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής ή
με σύμβαση έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κατά
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, δύναται να προσλαμβάνει έως δέκα ειδικούς επιστήμονες εγνωσμένης αξίας στο
εξειδικευμένο πεδίο του Διαστήματος και για την κάλυψη των
ιδιαίτερων αναγκών του Δημόσιου κατά τον έλεγχο των διαστημικών δραστηριοτήτων και την εποπτεία των διαστημικών
αντικειμένων. Σχετικά με την επικείμενη ίδρυση διαστημικού
φορέα ο υπουργός ΨΗΠΤΕ Νίκος Παππάς, δήλωσε «η αναγκαιότητα σύστασης ελληνικής διαστημικής εταιρείας, που
θα έχει συντονιστικές και αποφασιστικές αρμοδιότητες, είναι
προφανής. Η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες χώρες της
Ε.Ε. που δεν διαθέτει διαστημικό φορέα, ώστε να αξιοποιεί
εμπορικά, επιστημονικά και ερευνητικά τα δικαιώματά της στο
διαστημικό φάσμα, καθώς και την πληθώρα ερευνητικών και
επιστημονικών εφαρμογών και πόρων που διαθέτουν οι ευρωπαϊκοί και διεθνείς Οργανισμοί. Αυτό αλλάζει σήμερα.»
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info-κωμ-ικά
@spectrum: Καλό το φάσμα, όμως ακόμα
καλύτερα θα ήταν να συνοδεύονταν και από ένα
οριστικό πακέτο διευθέτησης της αδειοδότησης
των κεραιών, μήπως λήξει και αυτή η
χρονίζουσα εκκρεμότητα.
@virtual: Η ΕΕΤΤ υποχρεώνει τους παρόχους
κινητής να συνομιλούν με τους επίδοξους
εικονικούς παρόχους. Δεν μπορεί βέβαια να
υποχρεώσει κανένα να μην καταφύγει στις
εικονικές συνομιλίες.

Κωνσταντίνος Χαμπίδης

Chief Digital Officer Δήμου Αθηναίων

Ο Κωνσταντίνος Χαμπίδης είναι γνωστός στην τηλεπικοινωνιακή
αγορά από το ADSL Forum και έχει θητεύσει ως συνεργάτης του
Δημάρχου Αθηναίων σε θέματα τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών.
Είναι εντεταλμένος σύμβουλος της ΔΑΕΜ (Δήμος Αθηναίων Εταιρεία Μηχανοργάνωσης) και έχει σημαντική εμπειρία σε θέματα Ψηφιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού. Από το νέο του ρόλο θα
αναφέρεται κατευθείαν στον Δήμαρχο Αθηναίων, θα συνεργάζεται
στενά με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων Λευτέρη
Καστανάκη, καθώς και με τις διοικήσεις όλων των φορέων του
Δήμου.
Με την τοποθέτησή του ως Chief Digital Officer, η Αθήνα γίνεται
μια από τις πρωτοπόρες πόλεις που αναγνωρίζουν τη σημασία,
καθώς και την ανάγκη Ψηφιακής Στρατηγικής σε έναν Δήμο.
Προτεραιότητα του Chief Digital Officer είναι να βελτιώσει την
εσωτερική λειτουργία των μονάδων πληροφορικής του Δήμου, να
αναπτύξει ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους δημότες και να ορίσει
την ατζέντα της «Έξυπνης Πόλης για την Αθήνα». Με την κίνηση
αυτή, ο Δήμαρχος Αθηναίων θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη της
Αθήνας στις προδιαγραφές και τα πρότυπα μίας ανταγωνιστικής
έξυπνης πόλης (smart city). Η πρωτοβουλία στοχεύει στο να
οδηγήσει την εξυπηρέτηση των πολιτών και του επιχειρηματικού
κόσμου, αποτελεσματικότερα και με περισσότερη διαφάνεια.
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@pension: «Φρένο» στην αγωγή των
συνταξιούχων του ΟΤΕ για τις συντάξεις έβαλε
το ΓΔΕΕ.
@airport: Τον τίτλο: «The Digital Gate: Airport
Innovation Challenge - Transforming the Airport
Environment» φέρει ο διαγωνισμός για έξυπνα
αεροδρόμια που διοργανώνει το Ελευθέριος
Βενιζέλος σε συνεργασία με το ΟΠΑ.
@roaming: Από τις 15 Ιουνίου, οι χρήστες
κινητών τηλεφώνων που ταξιδεύουν σε άλλες
χώρες της ΕΕ θα είναι σε θέση να τηλεφωνούν, να
στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα ή να σερφάρουν
στο Διαδίκτυο χωρίς επιπλέον χρέωση!
@5g: Κομβικός ο ρόλος της ζώνης των
700 MHz για την πορεία του 5G, γεγονός
που αναγνωρίζει η ΕΕ και με απόφασή της,
εξασφαλίσει την αποδέσμευση συχνοτήτων
υψηλής ποιότητας για ασύρματες ευρυζωνικές
υπηρεσίες σε όλα τα κράτη-μέλη.
@mobile: Έντονα πτωτική τάση στην αγορά
των συσκευών κινητής τηλεφωνίας δείχνουν τα
στοιχεία του πρώτου διμήνου του έτους.
@gigabit: Πιλοτικό έργο Fiber to the Home
αναπτύσσει ο Όμιλος ΟΤΕ στο Δήμο Αθηναίων,
ανοίγοντας το δρόμο για την Κοινωνία του
Gigabit.
@periscope: Ικανοποίηση από την πλευρά
της ΕΕΤΤ για τη μέχρι τώρα λειτουργία του
Pricescope, του παρατηρητηρίου τιμών
τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών
προϊόντων.
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